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הט״ל הערת
 אמריו השאיר אשי אונקלוס כאורי הספר אה היוס לפניכם נותן אנכי ראה

ן תהי׳ מחי מר ברכה שו מ ך ש רו סנדר ה"ר בן ב  שעפטעל מבית ז״ל סענז־ר אלכ
 אשר ארץ ונכבדי מכנעני אשכנז בארצות קרא ה־ אשר מהשרידים היה המנוס

 להגות נטויה ידם עוד זאת בפל פבד מל עליהם יעמיסו המסמר ותלאות דאגות אם

 והמפמה התורה דלתי על שקד נעוריו בימי מז״ל ובדברי מי אל בתורת ולדרוש

 מולדת עיר בפוזנא אהלו תקע הרעש מפני תר״מ ובשנת מולדתו עיר בברעסלוא

ה יטא מרת אשתו  וברה ז״ל מאצארט משה מהו' הנפבד הגביר לאביה היא אמת ע״

ה פוגיל מרת הצנועה ליולדתה  תרמ״ה אדר פ״ב ביום מותו יום עד שם וישב ע״

 זקנתו ולעת ולמפמה לתורה עתים קבע שם גס מייו, לימי ושתים שבעים בשנת

 ובעמק פימים לילות שם אומנתו תורתו היתה המסמר עבודת מצבא שובו אמרי

 משנה בעל מקרא בעל היה הוא דבר מתוך דבי והבין במפמה פלפל הזך שפלו

 ובקי ומפרשיה תורה מומשי בממשה ולהגות לקראות שיודע מומשים שר הגדה בעל

 מאד ויקר שעשועיו תמיד היה אונקלוס התרגום ובפרט התרגומים בשבילי מאד

 ולא בפיו שגור היה לשונו סגנון פה בעל יודעו היה כמעט מביבותו ומרב בעיניו

 ומפמי ישראל מכמי ספרי מז״ל מדרשי אליו הנוגע מכל קטון ודבר גדול דבר הנימ

 מת״א הראשונים הדפוסים התרגום, ומסורת וסורית ארמית לשון ידיעת האמות

 כשלמן לפניו ומסודרים עיניו לנגד היו במינפען יר״ה המלך ספרי מאוצר יקרים וכ״י

 כמוהו ראתה לא עין אשר שי״ז סביוניטה דפוס אונקלום התרגום ובפרט ערוך

 ותמל ברוך שמשון על המקירה רימ ותצלמ ההם בימים ויהי אהלו מתוך מש לא

 בין שם לו ולעשות להתיהר לא ולטובתו להנאתו הספר על ממשבתו פרי ויכתוב לפעמו

 לעמוד אמור ונסוג הכלים אל נמבא ותמיד ברך ושפל ענותן היה כי מבוריס מוברי

 פקודתו יום בוא ועד המפורסמים המפמים לממיצת וליכנס קרת מרומי גפי על

 נכון סדר אל ולהביאם הגהותיו את וללבן ולברר לצרוף הת״א את ממבב זז לא

 להוציאו בלבי אני אמרתי ויאשחהו הספר את ראו שלמים וכן שרבים ומאמר

 דור ידעו ולמען הקדושה תורתנו לכבוד בישראל ולהפיצו ביעקב למלקו עולם לאור

 גרעתי ולא הוספתי ולא שניתי לא אני והנה ברוך שמשון גבורת את אמרון

 אל הבאתי ז״ל הממבר באמתמת מצאתי אשר את אם כי הספר מגוף מאומה

 וישמס כליותי תעלזנה בעיניכם מן ימצאו דבריו ואס לפניכם ושמתי הדפוס מכבש

אני. גם לבי

לפ״ק תרמ״ו בשלמ פ׳ עש״ק מינכען

פערלעם. פרץ
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ם• שי ברא
ת )א( שי א  פעם עוד נמצא ״בקדטץ״ לשון בקדמין. ת׳ אלהים ברא בר

ם בפסוק: אחת  לנביא כי הראה עד ונלכה וכוי׳ האיש אמר כה בישראל ״לפני
ם יקרא היום ף, הראשון ״לפנים" ת״י ט׳( ט/ )ש״א, הראה״ לפני מי קד ב  כי ״

 טרם מזולתו, דבר קדימת כוונתו כי ״מלקדמין״ ת' והשני לבדה, העת קדימת כוונתו
 הבריאה בעת הקדם, בעת ״בקדמץ״ מלת הוראת כאן וכן הראה, נקרא נביא יקרא
ארץ, שמים הקב״ה ברא תינו דעת לפי כי תחלה, נבראים שהם ולא ו  והאש המים רבו
 שכלם ״מלקדמין״ או ״בקדמיתא״ ״בריש״, תרג׳ לא לפיכך רש״י(, )עי׳ לארץ קדמו

ארץ שמים בריאת קדימת על מורים יהיו  הקדש שם שהוא ״אלהים״ בריות. שאר לכל ו
 הוא ״אלהים״ שלשון לפי טעות, כל להרחיק כדי ״הױה״, המיוחד בשם תמיד ת׳

 ״בדמות אלהים״, ״בצלם רק ח׳•(׳ ט״ו,־וכ״ב, ד, שטר. ב׳. ו׳ )לקמן כגון חול לפעמים
עי' שנוי בלי הכתוב כלשון ת' אלהים״  ביחד השמות שני כ״ז(. פסוק לקמן מ״ש )

כן אלהים, הוא אשר ה׳ הכוונה כי ככתבם ג״כ תרגם אלהים״ ״ה'  או בכנוים ו
א׳. אבותיכם״ ואלהי ״אלהיכם כגון נסמך, בלשון  ואלהא אלהכון ת׳ כ״ב( מ״ג, )בר

תיכון,  אפשר ואי להקב״ה, שמוסב מאליו שמובן כיון בהם, כיוצא כל וכן דאבו
פרטי. עצם שם אצל וכנוי סמיכות לשון שייך שלא לפי המיוחד בשם לתרג׳

ב( ש0 וחשוכא ת' תהום פני על וחשך ) ועוד )סביוניטה תהוטא אפי על רי
ם׳ עתיקים ספרים ש נ״א ומדויקי לגמרי. השמיטוהו ספרים וברוב ,0רי0 פךי
ע0 הגרסא תהום פני על ונפרש נבדל היה שהאור וטעמה עקה ימנית בשי״ן ךי'
 כיריעה״ שמים נוטה כשלמה אור ״עוטה ככתוב אור, היה בעליונים אבל מתחת,
 וכן ב׳. י״ב חגיגה עי' כ״ב(, ב/ )דני/ שרא" עמה ״ונהורא ועוד ד'( ק״ד, )תהל'.
שלמי בתרג׳  עלמא על דה׳ מימרא אתגלי כד קדמאה ״ליליא מ״ב( י״ב, )שמו/ ירו

א ובהו תהו עלמא הות יתיה למברא שוכ ח ס ו ל פרי צ"  א מ תהו אפי על ע( פרי )
א מר מי היר הוה רה׳ ו הר. נ מנ  הבדלה היתה המאורות בריאת שלאחר וכשם ו

שון בתחתונים, וחשך בעליונים אור בתחלה, נבדלים היו כך לחשך, אור בין ע ול  פרי
סן נגאלו ״בניסן ב'( י׳יא, )ר״ה, יהושע ר׳ לדרשת לרמוז גם בכחו יש  עתידין ובני

 שהחשך בראשית״, ימי מששת ובא המשומר ליל שמורים, ליל קרא אמר מנלן ליגאל
מן מראשית ומשומר נפרש החשך שמשמעותה פרים או פריש הגרסא אולם הגאולה לז
 במליצה שיתשמש דרכו אין כי אונקלום, דרכי לפי איננה התהום, על ונטור פרום

 בו שאין דבר שהוא חשך, על יאמר לא וגם מאומה, ממנה למדנו שלא ריקנית
סיף לא ובפרט כמכסה, פרוס שהוא ממש, שון על מלה יו  לצורך לא אם הכתוב ל

 פריע הגרסא קיים הסמים קטרת ב״ם וכן חדל. דרשת על לרמוז או המקרא
למוד, שום בו שאין לפי ״פרים" והעביר

ד'( הטפריט. בתמונת ״ױמא״ ספרים ברוב )סביוניטה(, חד יום ת׳ אחד יום )
 כיוצא ידיעה, ה״א בלא ״ױם״ הכתוב כלשון שהוא לפי נכון יותר בנפרד חד׳/ ״יום

מד. אחד״ איל וכו׳ אחד ״פר בו ב  חד׳/ אימר חד דכר וכו׳ חד תור ״ת׳ ט״ו( ז', )
ק אחת כסף ״קערת שתרג׳ ומה בנפרד, כלם  י״גו פסוק )שם כסף״ אחד מור

הימים בשאר כי כאן שאין מה חשיבות, משום הוא במפריט מזרקא" — ״מגיסתא
*1



א בראשית 4

כן תליתי" ״יום תנין״, ״יום תרג׳ אין בנפרד. כולם ו דרשות על לרטוו שבא לומר ו
שין כלן כי בב"ר, חז״ל שון'/ ״יום שיאמר ראו שהיה ״אחד״, מלת דור  דרשו אם רא
״יום״. מלת כלל

ך רקיע יהי )ו( תו ת ת׳ המים ב עו צי מ א, ב  כנקודה ממש, בתוך פירש מי
 כדרכו תרג׳ ולא וכר, האמצעית״ טיפה ״גלדה ד. פ/ ב״ר, וכן כדור, של האמצעית

ש׳ הירדן״ ״כתוך כגון הצד, מן אף משמעותו זה כי מיא׳/ ׳,בגו הו  ת״י י״ו( ג׳׳ )י
 גינתא״, ״במציעות ת׳ ט׳( ב/ )לקמן הגף ״בתוך בו כיוצא רבים. וכן ירדנא״, ״בגו

הצד. מן לאפוקי
ע עשב וי״ב( )י״א, רי ע מז ר ת' יזרע, ורעו אשר פירש מזדרע, ורעיה דבר ת׳ ז

 ורעו, בו שיגדל ״מזריע״ כרש״י פירש ולא מזריע״, ״זרע נאמר כאלו קודם, המאוחר
 בארך זריעה על רק אלא וגדול, הזרעה על מורה אינו ״זרע״ הפעל שבארמית לפי
קמן ״ורע כמו זרע״ ״מזריע תרג׳ לכן (2 עמוד א', נתיב אוגר י״)ע ב׳ כ״ט פםוק ורע״)ל

הענין פעמים(  שהעשב בשניהם הכוונה התרגום שלפי ונראה מודרע", זרעיה ״דבר לפי
 הארץ על נתפזר והזרע מתבקע עשבים של הורע בית הטבע בדרך כי וזורע, מזריע עצמו

אולי ומצטיחים הארץ על נופלים הורע שבהם פירותיהם באילנות וכן ומצמיח,  ו
שון כוונת כן גס שון שהוא טזדרע״, ״דביזריה ליב״ע הטיוח' התרג׳ ל פור. ל

 יוצאים הורע שגרעיני לפי הצמחים, ורע בארמית נקרא זרעא״ ״בר זרע״, ״בר
 אחר להזרע וראוים עצמה, בפני בריה כעין מתקיים גוף אחד כל לחוץ הצמחים מן
מן חיים. בעלי של ורע בתכונת שאינו מה רב, ו

 ים לה א : (2 עמוד עליו)ברלינר מסורת אלהים, בצלם ת׳ אלהים בצלם )כ״ו(
חיךי תרג׳ כצ״ל( )י מ א ד ם קר רגו ת א ג' ו ת אורי מ' ב סי א ו ר ב  ספר זה וי

ת ם. תולך ם. כי אד ם״)כאן(, ״בצלם ר״ל בצל חי  א(, ה׳, )לקמן אלהים״ ״בדמות אל
 לקרא בתרגום שוה השם מקומות שלשה באלו ו(, ט/ )לקטן אלהים״ ״בצלם

 אולם הויה, בשם מתורגם קודש ״אלהים״ השם מקומות שאר ובכל ״אלהים׳/
 אלהים״ ״ה' התרגום האלהים״ הוא ״ה׳ או ביחד, אלהים״ ״ה׳ שמות שני כשבארם

עי' שון שהניח הטעם א׳( פסוק לעיל מ״ש )  בלא אלהים״ ״בדמות אלהים׳/ ״בצלם ל
 שלא אונקלום מחכמת שהיה ״נראה הטהור: לשונו ווה באוג״ר, טבואר תרגום
 בזולת ההמון, לפני ענינה לפרש אפשר בלתי שראה מפני הזאת המליצה לתרגם
שון אריכת  אשר ״אהיה בו כיוצא עכ״ל מעתיק" מכלל שיוציאוהו פירש ובזולת ל
ה — אהיה״  קרא כן גם ועוד, כהנים ברכת וכן י״ד(, ג/ )שטו/ שלחני״ ״אהי
 מגדל היה דה״׳ ״בצלמא תרגם אם כי במקומם. בס״ד ואפרשם זה, מטעם ותרגום

 מעלת ממעט היה ה״, קדם מן ,.בדמות ליב״ע המיוח׳ כתרג׳ או ביותר, ההגשמה
 הפלגת על רק שמורה ה׳״ קדם מן ״ורוחא שתרג׳ אלהים״ ״ורוח כמו הנשגב העניין
ורוחנית. שכלית מעלה על ולא ותוקפו גדלו

ה )כ״ח( שו פו ת׳ וככ קו ת  לפי ״כבש״ בלשון כפשוטו תרג׳ לא עלה ו
 כל שיאכלו הוראתו ״ותקופועלה במלחמה, מאחרים לקיחה משמעותו כפי לארץ בטוסב
היו טובה כן עליה, מתחזקים וי סין". עלה ״ותקופו יב״ע בת׳ ו בנכ

כו לאכלה, יהיה לכם )כ״ט( הון ן ל  נ״א םפר׳( ורוב )םבױניטה למיכל י
אוג״ר: כתוב וכו/ יהי״ ״דילכון  לכם יהיה אומר הכתוב היה שאם לי ״ונראה ב
 הקנין על טורה הלט״ד יהיה לכם שכתוב עכשו לכון, לתרגם אפשר היה לאכלה

אינו דילכון, ותרגומה  לכם נחתי ״הנה הכתוב בראש נאמר כבר הקנין כי נכון, ו
 ממלת מוכח כי לכם, ליהיה יהיה״ ״לכם בין הפרש אין ובאמת וכו/ עשב כל את

 רק חיים, בעלי בשר לאכול מותרים שאינם אלא לקנין, כוונתו שאין לאכלה
ת, ירקות ״כל 1הלשון בזה ג״כ נאמר חיים, בעלי את לנח הקב״ה כשהתיר וכן ופירו



5 ב א בראשיח
הי לכם חי הוא אשר רמש  — למיכל". יהי ״לכון ותרגומו ג׳( ט/ )לקמן ה״ כל א ל י

ה (9 עמור )ברלינר המסורה נגד היא לכוך׳ ן הו ״י הגרסא הי תרג׳ י מ הון ד  ב י״ י
רי', או  הפעל ״להױת ״יהון׳/ הסביניטה גרסת מצדיק והאוג״ר המנץ, מן איננו ווה ב

עכ״ל. רבים״ בלשון שיבא הוא נכון העץ וכל עשב כל שמות, לשני חוור
ב והנה )לא( אד טו א. והא ת' מ חד ל קין (2 עמוד עליו)ברלינר מסורת ת

שון וכן טב", ״ארי תרג' ימים שאר בכל ש.״עי  מסודר הכל שהיה הכוונה ״תקן״, בל
 בבאור הנפלא המאמר )עי׳ ולטובתו העולם לקיום הנרצה לתכלית בפעולתו ומתוקן

נתה״ש(.
ה'( ב ס ה' המטיר לא כי ) הי ארץ על אל ת לא ת׳ ה חי ם ה׳ א הי  אל

א. על מטרא ע  ה׳ אחיתמטרא ״לא ברובם עתיקים(, ספר' פתשגןועוד )סביניטה, אר
 של תרגם שהוא לפי במחובר, מטרא״ ״אחית נכון הלשון דרכי לפי אלהם״,
 הכבוד מפני אמנם מטרא״ מחית ״אנא ת׳ ד.( ד )לקמן ממטיר״ ״אנכי וכן ״המטיר,

שון לסמוך אנקלום רצה לא  מלת נתן לפיכך ״ארעא״ על למלות אלהים״ ״ה' ל
הן. ״מטרא״ ביני

 המלות לפי תרג׳ לא ממללא. לרוח באדם והות ת׳ חיה לנפש האדם ויהי )ו׳(
 נקראו וחיה בהמה ״אף כפרש״י ממללא״, ״לרוח הענין לפי אלא חיתא״, ״לנפשא

 קצת וכדעת עכ״ל, ודבור״ דעה בו שנתוסף שבכולן חיה אדם של וו אך חיה נפש
מו״חיה״ שפירש מפרשים כ שון ״חוה״ ,  שיעור המתרגם לדעת והנה ודבור, אמירה ל
מו'. בקרבו" שמי ״כי וכמו חיה״, נפש להאדם ״ויהי המאמר ש  ״ארי ת׳ כ״א( כ״ג, )

ם״)דבר. ״ובגאותו בו כיוצא עמש״ש, קרבו״ ״בשמי נאמר כאלו מימריה״ בשמי  שחקי
תו ,כמו שמיא״ בשמי ״ותוקפיה ת' כ״ו( ל״ג, שון הענין ופירש בשחקים״. ״וגאו  בל

ממללא״. לרוח באדם ״והות ברור
טו( ק ) יתפרד בעברי ״לקח״ לשון ודבר. ת׳ האדם את אלהים ה' ח וי

סב, ראשים לארבעה בארמי בר, נ קבל. קרב, ד
 ״םב״• ת׳ ט׳( ד. )שמר. מטך״ את ״קח כגון בידים, לקיחה בהוראת א/ נוהג נסב

שואין ידי על אישות לשם אשה לקיחת אצל ב/  לקיחת אצל הנהוג כדת נ
ה ״ואקח ״דבר״, בלשון התרגום כדת שלא למשכב רק אשה ת  לאשר, לי או

ק המסורה(. לפרש מש״ש )עי׳ יתה״, ״ודברית ת׳ י״ט( י״ב, )לקמן  אברם ח ״וי
א, )לקמן נשים״ להם ונחור  וערים ארצות לקיחת ג׳. ״ונםיב״. תרג׳ כ״ט( י"

 דבר׳. מ״ש )וע׳ ״ונםיב״. ת' כ״ו( כ״א, )במד׳. מידו״ ארצו כל את ויקח במלחמה,
 )ל״ו( כ״ו, לקמן לקח" בכורתי ״את כגון מופשטים, מוסגים בבחינת ד/ ו׳( כ״ט,

״נםיב׳" ת׳
 חולקין תלתה ב ס מי ל חזי הוה ״לך ת' ג׳( מ״ט, )לקמן עו״ ויתר שאת ״יתר

תי ומלכותא, כהונתא בכורותא ח ק  ת״י ל״ה( י״ד, )מ״א, מידו״ המלוכה ״ול
חד. יקחו״ ויהר ״חסן ״ואםיב״.  ״לשמצה נסיבו", ויקר ״עותר ת״י כ״ה( ב,״כ )י
מו׳. בקמיהם״ ש שם. מש״ )ע וכו, ביש שום ״לאםבותהון ת׳ כ״ה( ל״ב, )

בר  בידים נטלים שאינן חיים בעלי במוסב ונוהג והולכה, הנהגה ענינו עקר ד
ק כגון הנרצה, למקום אותם ומנהיג מוליך הלוקחם אלא ממש,  את תרח ח ״וי
 האדם״ את . . ״ויקח כאן וכן ״ודבר,׳' ת״ ל״א( י״א, )לקמן וכו׳ לוט ואת בנו אברם
שון תרג׳ ממש בידים כשהלקיחה חיים בבעלי אף אולם הו ״נסב,״ בל חו ק שליכו וי  וי
כן ״ונםיבוהו״, ת' כ״ח ל״ז, )לקטן הבורה׳ אותו  מיד, לשוחטה בהמה לקיחת אצל ו

 ״ונםיב״, ת׳ ז׳( י״ח, )לקמן וכר בקר״ בן ״ויקח כגון לקרבן, ולהזמינה להפרישה או
 לחטאת עזים שעיר קחו לך״, ״םב ת׳ ב׳( ט׳ )ויק׳• לחטאת" בקר בן עגל לך ״קח
שון ולענין ״סבו", ת' ג׳( פסוק )שם להקרבה העלאתה שכוונתו בבהמה ״לקח" ל
בסמוך. עי׳ מיד
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 יתירה למעלה הבאתם שכוונתו אדם לבני בייחום בעברי ״לקח״ קרב.
מו׳. לעם לי אתכם ולקתתי כגון ״קרב", בל׳ מתורג׳ השי״ת לעבודת בקדושה ש ( 

 ״ומתמן ת׳ ד׳( ל, )דבר׳. יקחך׳ ״ומשם לעם׳/ קדמי יתכון־ ״ואיקריב ת׳ ו( ו/
ם״)במד/ את ״קח ב׳(, ח/ )ויק/ בניו ואת אהרן את ״קח יקריבינך״  מ״ה( ג/ הלוי

שון וכן ״?ןריב׳/ ת׳ המובח, על והקרבה העלאה שמשמעותו בהמה אצל לקיחה ל
ק ט׳(, ט״ו, )לקמן משלשת עגלה לי קחה כגון  ״קריב ת׳ י׳( פסוק )שם לו״ ח ״וי
ק וכן קדמוהי׳/ ״וקריב /י/קדמ  ח,י״ב(״י לאלהים״)שמו׳. וזבחים עלה וכו׳ יתרו ח ״וי

״וקריב״• ת׳
 או לפיסו במתנה מזולתו לאדם שינתן חפץ לקיחת אצל א, נוהג קבל•

מן מנחתי ״ולקחת כגון לנותן• לטיב המקבל לב להטות  נא ״קח י( ל״ג, מידי״)לק
 כ״ג, )שמו/ ח״ ק ת לא ״ושחד כעך/ ״קביל ״ותקביל׳/ ת׳ י׳( פסוק )שם ברכתי״ את
 ״והם כגון ודינו, משפטו לפי להנתן לו שראוי במה ב/ תקבל״ לא ״ושוחדא ח׳(

חו ק לון ת׳ כ״ד( י״ד, )לקמן חלקם״ י ב ק חו ״כי חולקהוף, ״י  וכו׳ הראובני״ בני לק
 ג/בבחינת ״קבילו״. שלשתם ת׳ ט״ו( ופסוק )שם נחלתם״ ״לקחו״ י״ד(, ל״ה )במד׳
שון כל מוסר. שבועה, ברכה, כגון הנאמרים, דברים  הכנסת שהוראתו בעברי ״שמע״ ל

 )עי׳ ״קביל״ בלשון ג״כ מתורג׳ בלבד, האוזן שמיעת ולא השומע, בלב הדברים
ק כ״ז(. ל״ז, לקמן רש״י  בעליו" ״ולקח ״וקביל״, ת; ל״ה.( כ״ו, )לקמן ברכתך״ ח ״וי

מ׳. לקחו״ לא ״מוסר מומתא״, מיניה מריה ״ויקביל ת׳ י׳( כ״ב, )שמו/  לי( ב/ )יר
 חוץ מלי״. תקבל //אם ת/ א׳( ב׳ )משלי אמרי״ תקח ״אם קבילו׳/ לא /׳אולפן ת״י

שון נמצא האלו לשונות מארבע  כגון הענין, לפי מקומות בהרבה מתורגם ״לקח״ ל
ת׳ ג/ )לקמן לקחת״ ״ממנה חו שם(, מ״ש )עי׳ ״איתבריתא״ י׳( ק שם את ״וי  לוט״)

שבו״, י״ב( י״ד, לי ״ו חו ק קדמי׳/ ב׳( כ״ד, )שמו/ תרומה״ ״וי שון ח ״ויפר  קרח״ ״ויק
 ליה״ למפרק לא׳( ד׳ )דבר/ גוי״ לו //לקחת ואיתפלג״, א׳( ט״ו, )במד׳.

רבים. וכן
ר )י״ח(. דו עז ה, סמך ת' כנג קבלי  ועוד ״בםבױניטה ״לקבליה״ נ״א כ

שון מדויקים ספרים  ובלמ״ד, בכ״ף הכתוב לשמוש שוה תמיד מתורג׳ /׳לנגד״ ״כנגד״, ל
שון מקום בכל תרגומה /.עזר״ מלת ״לקביל״. ״כקביל״  כשהוראתו ׳סעיד״, בל

 האנושי מין בלעת אשר תמידי, משען טעמה כאן שעה,אולם לפי עורה או ישועה
שון תרג׳ להתקיים, יכול לא  כל ת״י, א/( ג/ לחם״)ישע/ משען /׳כל כמו ״סמך״, בל

מיכל״. סמך
 ספרים ורוב )סביוניטה דא נסיבא מבעלה ארי ת' זאת לקחה מאיש כי )כ״ג(

שון ״טבעלא״ נ״א עתיקים( שון בהוראתו שוה כמעט והוא הבעל, מן כמו ידוע, ל  לל
 והנה מאישה, לוקחה היא שבאמת לפי ברור, יותר ״מבעלה״ מ״ט אולם ״מבעלה״,

 מתמף, ״דאתברי ת׳ כ״ג( ג/ )לקמן משם״ לקח ״אשר כמו דא״, בריאת /׳את ת׳ לא
 ראשו״ על ״ואדמה כמו אדמה, קרוי עפר ומקצת האדמה, מעפר.מן נברא שאדם לפי

א. ש׳  מן שנבנת חוה אולם האדמה, מן שנברא אדם על לומר שייך י״ב(, ד/ )
/׳בעל׳׳. נקראת לא הצלע כי מבעלה, שנבראה לומר שייך אין הצלע,

ב כן על )כד( עז ש י ביו את אי ת א א מו ו ק א תו ודב ש א  כן על ת׳ ב
בר קג בו ש ת י שכבי בי הי מ ה אבו מי א ק ו בי ד ה, וי  ב״ס הג׳ הרב באתתי

ש: לגר נתינה  איננו זה וגם משכנותם, ובית אהלם רק לגמרי אותם שיעזוב לא פיר
אינו כ״ד(. )נתיב האוג״ר דעת וכן עכ״ל, הטבע דרך רק צווי  די היה בזה כי נכון, ו

 תרגם שלא כיון ועוד ״משכבי״, מלת תוספת בלא ואמיד,״ אבוהי ״בית לתרגם
שון באתתיה״ ״ודביק — גבר ,,שביק ק", ״ישבוק״, אלא הווה, ל בעליל נראה ״וידבי
מו שאינו  אומרת הקודש רוח כפרש״י השי״ת, צואת שהוא וכוונתו הטבע, דרך על רו

)סנהד. עקיבא ור׳ אליעזר ר׳ בו ופליגי עכ״ל, העריות את נח בני על לאסור כן
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שון א׳(, נ״ח,  מסורת מן מוכח וכן עצמו, הכתוב כדברי שניהם דעת סובל התרגום ול

הפסוק: וה על התרגום
ת שכבי בי רי׳ ב׳ מ או חו ב ם פ  משכבי עלית ״כי ד. מ״ט )ברא׳. כמי

כן אביך״(, ב על עו  לשון בתרגום נמצא מקומות שני באלו רק ר"ל )כאן(. י
שון מקומות ובשאר רבים, משכבי״, ״בית  מ״ג, )לקמן החדרה״ יוסף ״ויבא יחיה ל

אידרון ת׳ י״ח( ד, )שמו/ משכבך״ ״ובחדר משכבא״, בית ״לאידרון ת׳ ל׳(  בית ״וב
 בארמית; בין בעברי בין עריות גלוי על מורה ״משכבי״ שלשון לפי הטעם משכבך״,

שון נמצא במקרא  )לקמן אביך״ משכבי עלית ״כי מקומות, בשלשה רק ״משכבי״ ל
ק׳. אשה״ משכבי תשכב לא זכר ״ואת ד(, מ״ט,  ישכב אשר ״ואיש כ״ב(, י״ח, )וי

שון כל וגם ״משכבי״, בתרגום וכן אשה״, משכבי זכר את  מתורג׳ זכר״ ״משכב ל
שכבי דכורא. מ

א( ג,  הספרים גרסת )םבױניטה( ה׳ אמר בקושטא ת׳ אלהים אמר כי אף )
קרי כי מסורת בו יש אבל אמר״, ארי ״בקושטא א ד מ׳ ול תרג רי ב׳ מ או  ;ב

ם ת ו מ י ר ח א י כ ף א ״ו ערום)כאן! היה ש ח נ ה ו מ׳ י ום  ׳,כי" שמלת ר״ל כ״ז(. ל״א, י)דברי
 ולהשמיט בספרים להגיהו נכון זה לפי האלה, מקראות בשני מתורגמת אינה שבכתוב

ארי״. מלת ״
 הנכון י. ס א נ״א עתיקים( וספרים )םבױניטה אסף ת' לעינים הוא תאוה )ו(

מ׳. ״ארוכה״, תעלה'/ ״רפאות ״מרפא" של תרג׳ המקרא, שם שהוא אסף  י״ד )יר
״ו(; י״ג. ל', — י״ט.  ב,״י )במדי/ לה״ נא ״רפא פעל, שהוא שבוש, אפי הגרסא וי
פי ת׳ י״ג( א לה". כען ״

פרו (1) ת טו ת׳ תאנה עלה וי טי ח הון. ו  לװוג ״להון״ מלת הוסיף ל
 ״ומצות כגון מקומות, בהרבה דרכו וכן חגרות״. להם ״ויעשו לו הסמוך עם המלות

הון", אפא ״ופטיר ת' ג'( י״ט, )לקמן ויאכלו״ אפה  קודם שנאמר מה עם לוווגו ל
עי' משתה" להם ״ויעש בסמוך  ולכה יעקב לי ארה ״לכה בו כיוצא פתשגן(, )

 ישראל״. לי תריך ואיתא יעקב לי לוט ״איתא ת' י״ב( י״ט, )במד/ ישראל״ ועמה
י״ב(. י״ט, לקמן מ״ש עוד )ועי׳
ח )ח( ם לרו ח ת' היו א. למנ מ ח" תרג׳ אולי יו  בחלוף ״לנוח״ כמו ״לרו

חן" הפעלים למנ״ר  בעברי ״בן״ ומתחלפים בהוראתם שוים בארמית ״בחר״ — ״ב
ש שחולק מי יש והנה לשם״. באה שהשמש ״רוח וכפרש״י בארמית. ״בר"  ודור

אין זורחת, שהשמש למקום היום״ ״לרוח  כאן אחד, לצד להכריע אונקלום דרך ו
למעריב. או למזרח או הכרעה, בלא אפשר אי

ט״ו( פך הוא ) שו ה ראש י ה תש ואת הי הוא ת׳ עקב ופנ ר י כי  מה ד
עבד ה ד מין לי קד ת מל א טר תהי ו ה נ א. לי פ סו  בסביוניטה, הגרסא )כך ל

אינו לך/ ״דכיר ספרים ברוב עקר, וכן ועוד( 1 .2 מינכן. כ״י  נגד שהוא נכון, ו
 והוא נחש של ראשו יכתת שאדם כפרש״י תרג׳ לא התרגום. של האמתית הכוונה
תיו שיצוד, והמיטיב, הטוב הבורא שלימות נגד הוא כי וימיתהו, בעקבו ישכנו  לבריו

 אין התרגום לפי והנה עונו, לפי אחד לכל שעזר העונש מלבד זה, אה זה שימיתו
טור שיוכור הכוונה אין וגם העונש, לתוספות רעה שום הזה בענין  מה לנחש וי

מז אלא טלפנים, לו שעשה  שמפורש כמו חז״ל, דרשת על מעטים ברברים רו
שלמי, ובת׳ ליב״ע הטיוח׳ בתרג׳ לשון באריכות  מצוות האדם ישמור שאם ירו
 לטובתו יהי וזאת יחטא, ולא טוב ויעשה הרע, יצר שהוא הנחש על יתגבר השי״ת,

שופך״ ראש״. ישופך ״הוא אונקלוס: כוונת וזו הימים, כל שון ״י  ״ואל כמו שאיפה ל
לו שאירע למה ולבו דעתו שיתן תהיה מגמתו שכל ה׳( א׳ )קהל׳ שואף״ מקומו
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 תמיד שמכור טעמו מלקדמין״, ליה דעבדת מה דכיר יהי ״הוא הנחש. ע״י לפנים
 וללכת יצרו את לכבוש ישתדל כך מתוך הרע, יצר אחר שהלך על שנעשה, הרעה
בו. ולדבקה ה׳ בדרכי

ה ״ואתה שופנ ת ת׳ עקב״ ת טר תהי ״וא ה נ א״, לי סופ  לומר אין ל
 האדם כי בסוף, גמולו לו וישלם האדם לו שעשה מה יוכור הנחש אשר שהכוונה

 את הטעם אלא רשעתו. על עונשו קבל הוא ה׳ מיד ואך מאומה, לנחש עשה לא
 תהי ״ואת שכוונת י״ל ועוד לחטוא, להסיתו מותו יום עד חייו ימי כל בלבו טמון תהי
 שפיותא למעבד אינון ״ועתידין ירושלמי, ות׳ יב״ע בת׳ שמפורש כמו לסופא״, לו נטר

מי בעיקבא שלום( )פירש  לעתיד עד וימתין ישמור שהנחש פירש משיחא", מלכא ביו
אז באדם, שולט עוד הרע יצר יהי שלא לבוא, בין בינו שלום יהי ו  ווה האדם, ו
הנכון. נראה

בך עד )יט( ת עד ת׳ האדמה אל שו תי  ברוב ופתשגן(, )סביוניטה ב ת ד
שגן: ב״ס פירש דתתוב. ״עד ספרים  העולם דרך אין כי אחרים, ע״י דתיתתב פת
שוב״ עפר ״ואל עצמו, את איש לקבור  מעצמו כי בעבור אולי ״תתוב׳/ ת' )שם( ת

סודו אל שב עכ״ל. קבורתו אחרי בטבעו י
ה כי )שם( ה ת׳ לקחת טמנ מינ א. ד ת תברי  בהוראת ״כי״ מלת תרג׳ אי

 קין״ רגו ה ״כי וכן טעם, נתינת שאינו ללמד מינה״, ״ארי ולא ״דמינה״, — ״אשר״
כן ״דקטליה״, ת' כ״ה( ד, )לקמן׳  ״דאת ל״ד( כ״ב, .,)במד לקראתי נצב אתה ״כי ו
מן לקח לא כי האמיתית, הכוונה לפי ״איתבריתא״ ת׳ ״לקחת״ — לקדמותי. מעתד

האדמה. מן מעפר נוצר אדם,'אלא כשהיה האדמה
ת )כא( תנו שין ת׳ עור כ בו קר ל שך על די הון. מ סרי  קצת לדעת ב

 ווה באלף אור״ ״כתנות ר״מ בתורת שכתוב< למה רומזת ״דיקר״ מלת מפרשים
שין רחוק,  כתנות כי האמיתית, הכוונה לפי ״כתנות״ מלת של תרג׳ הוא דיקר״ ״לבו

כן מלכים, ובני כהנים של כבוד לבושי באמת הן  עינים״ כסות לך הוא ״הנה ו
 של תרגום היא ״דיקר״ שמלת לומר אין דיקר״ ״כסות — ״כסות״ ת׳ ט״ז( כ׳, )לקמן

 ״כלם בו כיוצא יתיך״. וחזית דברתיך דשלחית ״חלף המאמר: תרגומו כי ״עינים״
ש ליך ״כלהון ת״י י״ח( מ״ט, )ישע״ תלבשי״ כעדי קר כלבו  אדרתו ״ויעבר וכן די

הוך, משך ״על ת׳ ״עור״ - מיניה" יקריה לבוש ״ואעדי ת״י ו׳( ג/ )ױנ׳ מעליו״  בסרי
 ביום בו כי בעולם, בהמות של עורות עדיין היו שלא לפי ״דמשך׳/ כפשוטו ת' ולא

תינו דרשו לפיכך בחיים, עודם וכלם נבראו  חלקים עור: ״כתנות רש״י( )עי׳ בב״ר רבו
ש עורן, על מדובקין היו כצפורן  גמלים( )צמר כגון העור מן הבא דבר אומרים וי

שון תמיד כדרכו לו בורר ואונקלום ארנבת, צמר או  מה וגם הדעות, כל שסובל ל
בחיים. גם בטבעו עורו שמפשיט הנחש מעור שהיו יב״ע בת׳ שהובאה י

חד היה האדם הן )כ״ב( א מנו כ ת מ ב לדע ע טו די הוה ת׳ ור חי  י
א מ ה בעל ע מיני מיד ש. טב ל בי שון בשנוי תרג׳ ממנו״ ״כאחד ו  מפני ענין ובשנוי ל

חידי ״הוה הכבוד  בזקף, מוטעמת היא כי למעלה, מוסבת ״מיניה״ מלת מיניה". בעלמא י
 שאכל ע״י כלומר ורע, טוב לדעת בעולם יחיד מעצמו נעשה שאדם התרגום וכוונת

 המקום לו ״שנתן עקיבא ר׳ דרש וכן הבורא, רצון נגד עצמו ברצון הדעת מעץ
 תלונות תכלה בזה אחרת״. דרך לו ובירר המות ודרך החיים דרך דרכים שני לבניו

 לדעתו הוא ״מיניה״ מלת על הזקף שנתנו שמה (,20 עמוד כ״ו )נתיב האוג״ר
 בוה בעולם יחיד שנעשה והכוונה למטה, מושכת שהיא סובר הוא כי גדול, שבוש
 באה לא ורע טוב ידיעת כי הטעמים, מושיבי דעת כן ולא ורע, טוב מעצמו שיודע

 לפי מעצמו, כן שנעשה לומר יתכן אבל הדעת, מעץ אכילה מתוך אלא מעצמו, לו
 ורע״)לעיל טוב הדעת ״ועץ בפסוק כי לדקדק יש עוד עצמו. מדעת היתד. שהאכילה

כן ט/ ,׳ב הלשון שנה וכאן לביש״, טב בין ״חכמץ ת׳ ה( )ג׳, ורע״ טוב ״יודעי ו
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ש״, טב ״למידע ותרג׳  הטעם, ונראה לביש״, טב בין ״למיחכם חרג׳ לא טדוע ובי

 יתירה תבונה לו באה היתה וברשות, בהיתר הדעת מעץ אוכל אדם היה אלו כי
 כמלאכים ברע, ומואס בטוב בוחר והיה המעשה קודם לרע טוב בין מתחלה להבחין
 עבירה טעם שטעם אחר האדם אבל רע, לעשות יודעים ואינם טוב, רק שעושים

רע. וגם טוב לעשות ויודע מכיר הוא הרע, יצר בו ונכנס
ד )כג( בו ע פתשגן: ב״ס הקשה בארעא למפלח ת' האדמה את ל

ל עכ״ל, ה׳( ב', )לעיל האדמה" את ״לעבוד כמו ארעא" ״ית תרגם לא למה  וי"
 כן על שלטה, פעולה עבודתו עשתה האדם, בשביל האדמה ונאררה שחטא שקודם

ת" מלת ארעא", ית ״למפלח ,תרג  לרצונו, נעכדת והאדמה עובד שהוא תורה ״י
 עושה לא והיא בעמל, הארץ עובד האדם ודרדר, קוץ שתצמיח שנתקללה אחר אולם
שון הוראת ווו שלה, את תמיד  תרג׳ ואילך שמכאן ותשכח דוק בארעא ״למפלח" ל

המקומות. בכל בארעא" ״פלח רק אונקלום
כ"ד( שכן ) טין ואשריה ת׳ הכרובים את עדן לגן מקדם וי קד  לגינתא מל

כן וכר, דעדן ם" בעדן גן אלהם ה' ״ויטע ו  והוא ״מלקדטין", ת' ח׳( ב׳. )לעיל מקד
טן, קדימה על ומורה ״לפנים" של תרגום  ״מקדם כמו ״ממתח", תרג׳ ולא בו
עין" ״מקדם ח׳(, י״ב, )לקמן אל" לבית מד׳. ל א(, ל״ד, )ב  דרשו שרבותינו לפי י״
ם" בעדן ״גן אצל בר׳. כדאיתא בוטה קדימה בהוראת מקד  שמואל ר אמר ט״ו(, פ/ )
 נברא אדם הראשון, לאדם קודם אלא עולם של לבריתו קודם סביר את נחמן בר

ב״ר. לכלם קדמו והכרובים בשלשי, ג״ע בששי א׳(• פ', רבה ואליהו כ״א. פ׳, )
א( ד, ע והאדם ) ע, ואדם ת׳ אשתו חוה את יד )סביוניטה בחירק היו״ד יד

ע. ספר׳ ברוב ועוד( ע עליו: מסורת יד תרג יד מ ע ד ד רי׳ ה׳ יי או מ׳ ב םי ו
האדם אן( ו כ ע) ד בנו •שנים י טן ת ב ק ט)ל ה, לו טל״ג״ול״  בשכבהובקומה(. ידע ולא י״
ע ומשה איד ע כ״א( לט, שמו/ פניו, אור קרן )כי ל ד אי ל ש ו בר׳. את אי תו)ד בור  ק

ע של תרגום מקומות שאר ובכל ו׳(. ל״ד, ע — יד ע או עבר ;ד ד לדעת הווה, ל׳ י
 אבל בארמית, אף נוהג היה שלפנים סורי, בלשון נוהג כוה נקוד ברלינר דר' הח׳

 אמנם המסורה, ובעדות סביוניטה בדפוס ממנו שריד ונשאר בו, שמשו לא הסופרים
ש ולחקור למוד וצריך הוא, רק דבר כילא לשפוט, נוכל מקיימו, שהמסורה ממה  ולדרו
מוסב במסורה המסומנים במקומות כי נמצא הטיב נעיין אם והנה השנוי, טעם אחר
ע מלת עין, ראית ע"י עצמו, בהשגת לאדם שבאה ומוחלטת וודאית ידיעה על יד

ע ״והאדם בעצמו, הדבר ועשה פעל שהוא ע״י או גופנית, הרגשה או  חוה" את יד
שון הוא כי מוחלטת, ידיעה ודאי  )לקמן ידעה״ לא ״ואיש כמו שכיבה, תחת נקי ל
ע לא ״ומשה ט״ז(, כ״ד, ד ע ״ולא בעצמו הרגישו לא טעמו פניו״ עור קרן כי י  יד
 וכן מעולם, אותו ראה ולא קברו את עשה לא שאדם טעמו קבורתו״ את איש
 המקומות בשני וכן בעצמו, עשה שהוא מה ידע שלא ובקומה״, בשכבה ידע ״ולא

 ונעלם וכר אדם בטמאת יגע כי ״או ברלינר: דר' הח׳ עליהם שהעיר בסביוניטה
מטנו ונעלם וכו׳ בשפתים לבטא תשבע כי נפש ״או ג׳(, ה׳, )ויק״ ידע״ והוא ממנו
ע, בסביניטה הנקוד בשניהם ד( פסוק )שם ידע״ והוא בתחלה שידע הכוונה כי יד

 ונטמאה, בטמאה שנגע והרגיש בעצמו ידע וכן בשפתיו, שהוציא ומה שנשבע בעצמו
שון שאר כל אכל ממנו, נעלם כך ואחר  שמיעה ע״י בעלמא, ידיעה על מוסב ידע ל

ק׳ ידע״ או ראה או עד ״והוא לכלם ואב דבר, מתוך דבר הבנת או  א/(, ה', )וי
ע ״ולא בו כיוצא עין, ראית ע״י שלא בעלמא ידיעה שהיא  גנבתם" רחל כי יעקב יד
ע ״לא וכן ל״ב(, ל״א, )לקטן  הבחינה יריעת ט״ו(, ׳ל״ח )לקמן היא״ כלתו כי יד
ע ״ולא וכן בעלמא, ידיעה ודאי כלתו שהיא ד כן ו׳( ל״ט, )שם מאומה אתו י ו
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ע לא ״אדוני כן ח׳(, פסוק )שם בבית״ מה אתי יד ק' ידע״ לא ״והוא ו  ין׳/ ה/ )וי
ע בסביוניטה אלה בכל וידו״(. ע. או ןד תנועה או שוא ההשתנות לענ״ד והנה יד
עי׳ מקומות וכמה בימה מצאתי כן כי הפעולה, לחיזוק סימן היא לחידק  ט״ש )ו
ו׳(. כ״א, שמו'

 בקצתם ספרים( ורוב )סביוניטה ה׳ קדם מן ת' ה׳ את איש קניתי )שם(
תרג' ד׳ ת א עליו ומסורת הכבוד, מפני הלשון שנה הרמב״ן. גרסת וזו ה'״ ״קדם מ  ד

רי' ג׳ ד קדם מן או ט' ב סי ש ו אי תי אן(. קני צו )כ צ תר ם וי  כ״ה, )לקמן הבני
א ה" קדם מן אולפן ״למתבע ת׳ ה" את ״לדרש כ״ב( ר אל וי שר מו׳. את י ש ( 
 חסר ל״א. י״ד, שמו/ ה׳ קדם מן עמא ודחילו ת' ה'״ את העם ״ויראו ל״א( י״ד,
אור, ג' בצדו כאן שנרשם אע״פ בסביוניטה, ן״ ״מ  ופירש י״ו( א'. שמו', מ״ש )עי׳ ב

 אשה, בלא איש אין כ״ב( פ/ )ב״ר עקיבא ד כדרש בעורתו, ה/ עםיכמו ה״ ״את
אין שכינה בלא שניהם ולא איש, בלא אשה ו

ה וקין )ב( ה עבד הי  ברוב ועוד( )סביוניטא בארעא פלח הוה ת׳ אדמ
אינו בארעא״, פלח ״גבר ספרים  כ׳(, ט', אדמה״)לקמן ״איש של תרגום כן כי נכון, ו

אין בר" מלת לתוספות צורך ו צאן״. רעה אצל נוספה שלא כמו אדמה״, ״עבד אצל ״ו
א ת׳ לה מנחה )ג( בנ שגןועוד( )סביוניטה ה׳ קדם קור ת תקרובתא״, נ״א פ

 י״ח, ל״ב, )לקמן לחברו, אדם בין יאמר תקרובתא כי דאיק• אינו המסורה ולפי
עי' י״א(, ומ״ג,  הכתובה כמצותה מנחה רק כי ״מנחתא״, בלשון תרגם ולא אוג״ר, ו
בתרגום. כן נקראת ת״כ בספר

ש ת׳ ן לבה וטח )ד( מ ה ו תרג' בהמה של חלב ן. מיני והיה ״תרבא׳/ קרויב
הון", לתרג׳ לו תרבי שון "ומ  שבצאן, והטובים מהשמנים משמעותו ״משמיניהן״ ל

 הקריבו אמר אלעור רבי פלוגתא יש כ״ב( פ׳ וב״ר, א, קכ״ו, )ובחים ובגמרא
 בר יוסי ורבי קריב, שחלבו דבר ומחלביהן צאנו מבכורות דכתיב שלמים נח בני

שמיניהן. מן ליה עביד הקריבו עולות אמר חנינא
בץ חטאת לפתח )ו( א ת׳ ר מ א ליו ר חטאה דינ טי  ברוב )סביוניטה( נ

א חטאך נ״א חטאה עליו: ומסורת חטאך, ספרים ק, ול אי  שבכתוב לפי ד
 פירש״ שאונקלום נראה החטאים, כל ומשמע מקרא שם והוא כנוי, בלא ״חטאת״

 ״השערה״ כמו המשפט, מקום לפעמים ומשמע ״לתרע״ ג״כ שתרגומו ״לשער״ כמו לפתח
 עתיד ת' בו תמשל ואתה תשוקתו ואליך )שם( דינא״. בית לתרע ״ת' ז׳( כ״ה, )דבר/

 של תשוקתו כפרש״י: לאתרג׳ לך. ישתבק תתוב ואם תתוב לא אם מינך לאיתפרעה
 כי עליו, תתגבר תרצה ואם להכשילך וטתאוה שוקק שתמיד הרע יצר הוא חטאת

 אלא ורצון ופעולה דעה לו לתת אונקלום דרך שאין מופשט, מושג הוא החטאת
מיון מליצה שאר ככל המאמר ומפרש מברר  מוהירו שהקב״ה והכוונה ענינו, לפי וד
 ושב כפרה ימצא מרעתו ישוב שאם התשובה, דרך ומלמדו החטא, על נענש שיהי
לו. ורפא

הבל קין וקם ת' הבל אל קין ויקם )ח(  כתוב .1 מינכן וכי״ )םבױניטה ל
 וברלינר עליו מסורת הבל״. ״על נ״א ״בהבל״, ספרים ברוב להבל( ס״א בגליון,
הבל קין וקם (74 עמוד הבל נ״א ל נו ב אי ק. ו אי  מלת מקומות בהרב׳ מצינו ד
מו להתנגדות, שמורה ״קום" פעל עם למ״ד או ״אל"  ט״ו, .,)במד משה לפני ״ויקו

 שאול" אל לקום נתנם ״ולא וכן שם( ט״ש )עי פניו לנגד משה" ״לאפי ת' ב'(
 כ״ד, )ש״א שאול אל לקום נתנם ״ולא לשלט״ה שטן ה׳ ״ויקם ח׳(, כ׳׳ד, )ש״א

בלמ״ד. בתרגום וגם י״ד(. א', )מ״א. לשלמה" שטן ה׳ ״ויקם ח׳(,
 ן קבלי אחוך מן למיפק רעתידין _זחךן דם קל ת' אלי צועקים אחיך דמי קול )י(

שגן: ב"ס הקשה קדמי, שון ״קבלין״ כי צ"ע פת שון הפסוק ושאר זכרים ל נקבה ל
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שון מ־עין מלת רק כי יפה, דקדק ולא עכ׳״ל. תידין״ ומלת נקבה, ל ם, ל׳ ג״כ ״ע וכרי

עוד שון דם״ ״קל מלות ו חיד, ל מדוע קדמי׳/ ״קבל — למיפק" ״עתיד צ״ל והיה י  ו
מי״ ״קל תרג׳ לא שון ד  ״דמי הסמוך( )בפסוק אחיך״ דמי ״את שת׳ כמו הכתוב, כל

חוך". א שון וי״ל ד  משמעות בו יש המשפחות, דם קול שטעמו ורעיך׳ דם ״קל של
שייך הרבוי, שון בו ו חיד ל ם י מי קולות הוא המובן כי ״קהל״, ״עם" כמו וךבי  ד

שון אצל שאינו מה המשפחות, מי ל חיד, של שהוא אחיך״ ״ד כן י שון ו  ,״ורעין״ ל
תו ת צאצאיו כוונ תידין׳/ אמר לפיכך העולם, בדורו קבלין״ ״ע ם, ל׳ ״  כמו וכרי

ת חו שפ מ שוני ״ ״ המשכן אחר הגר חנו מד/ י ת ת׳ כ״א( ג׳, )ב עי ר שון ״ו כו׳ גר ו
ש בני האנשים שהכוונה לפי וכר, ל' ן״ ו ר י חנו המשפחות של ביתם ו  וכעין שם, י
ם, המין התחלפות אצל המקומות ברוב פרשתי וה המלה. הוראת גם שנשתנה בתרגו

א׳( ה קבילת ת׳ אחיך דמי את לקחת )י עוד )סביוניט כן עתיקים, ספר' ו  ו
ע(, בת׳ ב״  כמו ממש פתיחה היתה שלא לפי ״לקבלא", תרג׳ ולא ״לקחה״, כמו י
שון בכתוב נאמר בארץ נבלע שהדם על רק קרח; אצל שר הל  פיה״ את פצתה ״א
עי׳ שגן(. ב״ם בשם באוג״ר שהובא מה ; ת ת בו כיוצא פ ח ק אי את גם ״ול  בני״ דוד

םבין" ת׳ ט״ו( ל', )לקמן תי כן ותקח, כמו ״ו המקור אונקלום ברר מקומות בהרבה ו
ת כגון ענינו, לפי היו ח( ב/ )לעיל לבדו האדם ״ הי״, ת׳ י״  ג/ )שם שובך״ ״עד ״די
ד דתיתתב״ ״עד י״ט( בו ע תנו מצרים את ״ מו מו׳, במדבר״ מ ש ב( יד, ) ״דניפלח״ י

ת״, — מו תן ״מי מדני תנו י תנא״ ״לױ ג׳( ט״ו, )שם מו כן דמי ם, ו עי׳ רבי ש מ״ש ו  ברי
כן דשם, המסורה על ויקרא ספר ג׳(. ח/ לקמן )ו

ד( מפניך )י מן ת׳ אסתר ו  מפני הלשון• שנה לאיטמרא. אפשר לית קדמך ו
דאטטר״. ״האפשר יב״ע כת' ולא למוחלט, השאלה תמיד כדרכו והחליף הכבוד,

טו( יתפרע דרין לשבעא קין קטוליא כל בכין ת׳ יקם שבעתים קין הרג כל לכן )
עוד פתשגן )סביוניטה, מימינה כן ו מב״ן קדמונים בדפוסים הגרסה לפי ו  בר

שון קטליא״ ״כל 1למך ויאמר על מו רבים ל ב"ר, במדרש דאיתא למה רו  פ', )
עוף חיה בהמה נתכנסו אומר יהודה ״רבי :כ״ב( מו לתבוע ו  אני לכן הבל של ד
ת קין״, הורג כל אומר הוראתו אין כאן ״קטוליא״ קין״ קטוליא ״כל התרגום וכוונ

ת או הדין פי על המומתים את להמית הממונים אנשים אלא מרצחים  בגויר
מו הטבחים ״שר המלכות הוהרו קין את להרוג המוכנים אתם קטוליא״, ״רב תרגו
ת שבעה אחר רק כי בו, מלפגע שון ולא ממנו, ינקם דרו מוד כל אוג״ר)ע  (14 הערה 31 ה

כו ן דרי לשבעה קין ה׳: דבר שטעו קטוליא ״כל  לפי למעלה שייך ״קין״ מלת כי ,,ו
 הנוסחאות בספרים בכתוב. שהוא כמו בתרגום בוקף מוטעמת היא כי הטעמים פסוק

קטול״, ״כל מתחלפות שון שהם מפני מדויקות אינן כולן קטיל" ״כל דקטל״, ״כל די  ל
חיד, שון לטעות ואפשר י ה" ״יתפרע של  קין על שמוסב ומוכח ההורג, על מוסב מיני

ארי ת' קין״ יקם שבעתים ״כי כ״ד( )פסוק לקמן מן כן לקין״, אתליו דרין שבעה ״  ו
שון אבל כ״ג(, פ', )ב״ר נדרש  תהי ,,מיניה״ שמלת לטעות אפשר אי ״קטוליא״ בל

 תהל', )כמו פעמים שבע כלומר שבעה", חד ״על ת׳ לא ״שבעתים״ מלת עליו, מוסבת
ש לא הארץ כל השופט כי י״ב( ע״ט, תר פעמים שבע יעני הדין. לפי הראוי מן יו

טו( שב ) ארץ וי תיב ת' נרד ב שון ת׳ ״נוד״ מלת ומטלטל. גלי בארעא וי  ל
ד", ״נע  מקום כל חז״ל: וכדרשת ״נוד׳/ ששמה ארץ המקרא בכל נמצא שלא לפי ונ

 עלוהי עבידא דהות ת׳ עדן קדמת )שם( תחתיו. מודעועת הארץ היתה שהולך
תא׳/ נ״א דעדן, בגנתא מלקדמין שבילו נעשה אשר טעמו ״לגינתא״, ״דגינ  טלפנים ב

שון מאד רחוק הוה התרגום עדן, לגן או עדן, בגן  ״קדמת להלמו. וקשה הכתוב מל
— ה/ י״ג, ש״א. י״א. ב', לעיל כמו קדם, מפאת בהוראת כפשוטו תרג׳ לא עדן״
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חד. שון ת' אלא ״ממדנח׳/ התרגום שבכלם י׳. ל״ט, י ת, קדימה ״מלקדמין, בל  ומני
ם בעדן ״גן כמן שכן ח'(, ב/ )לעיל מקד ם ״וי ל לגן מקד עי ל  עמש״ש(, כ״ד ג', עדן״)
תינו דעת לפי אולי בבריאה. קדימה לעניו שררשום רבו מז ו  בקצרה אונקלום רו

ת שמפורש למה מי: בת׳ באריכו של הוד, ירו  הות אחר להבל קין קטל לא עד ״ו
רין ליה מרביא ארעא עדן גנתא כפירי פי  למסקא חורה לאחוי וקטל דחטא מן ד
בין שון זה לפי ודרדרין״. כו  דעדן״, )כצ״ל( דגנתא מלקדמין עלוהי עבידא ״דהות ל

תו שביל לו הארץ שנעשה כוונ מרי חטאו ב  קודם השלשי, יום קודם כבראשונה, לג
ת, עשבים שהוציאה אילנו ם שבו ו מר: כמו עדן, גן נברא ביו א  את תעבוד ״כי שנ

ב(. )פםוק לך״ כחה תת תוסיף לא האדמה י"
הון ת' ועוגב כנור תופש כל אבי )כא( מנן ך־ דבל רב ידעי נבלא פום על מ

א, כינורא ומר אבוב  שלנו בספר' עתיקים, דפוסים ובכל מינכן כ״י בכל הגרסא כך ו
מנגן״ ף, — ד מנגני כן ״ד מנן בתיב״ע ו מ א״. בכנורא לזמרא ״ד אבוב  מני הפעל ו
ת נמצא תיו שמכה וטרה קול השמעת בהוראת בארמי תרי על באצבעו  הזמר, כלי מי
ם בעברי גם ונמצא מני מר כלי של קױם וגם 0686111118 לדעת שהוראתו ב ו

כן שון ו א סורי בל מר. כלי של קו מנ עליו מסורת נבלא״ פום ״על שתרג ומה ו
מו׳ פי על הפורטים ״כמו הלשון, הנאות כפי הוא שם עיין (6 עמוד )ברלינר  הנבל״)ע

מנגן )שם( כתוב ספרים ברוב ה׳( ו', ד  גורם הרד״ק אולם נבלא״, פום על ״
מנן" ס ״ד א )דפו צי פלין ובכ״י רע״ח(, שנת וויני  ?1-011.' ?3,111113 <161̂*8*146 שהעתיק ריי

מנן״, גרסאות בחלופי יש מ כן ״ד מנגן״ כי עקר, ו מנגנץ מדויק, אינו ״ד שון שצ״ל״ד  ל
שון שבכתוב כיון והנה ״הפורטים״. בכתוב כמו רבים  מנגן שמשמעותו ״תופש״ הל

די על שזן תחלה תרג׳ בקוים, באצבעות תפישה י ממנן בל  כדי נבלא״ פום על ״ד
שון לפרש  ״כנור שנאמרו כיון אבל ״כנור״, של תרגום כן גם הוא ונבלא ״תופש״, ל
חד, ועוגב״ שון בי מנן״ ול מ תכן לא ״ד מר י אין עוגב על לו  משמיע אלא מיתרים, לו ש
עי׳ בפה נפוח ע״י הקול תכן לא שני( חלק שניה הקדמה תהלים באור )  טהרת לפי י
שון ממנן שיאמר ארמית ל א״, כינורא פום על ״ד אבוב סיף הוא כן על ו  ״ידעי מו
מר א״ כינורא ז אבוב עוגב כנור ״תופש המליצה של האמיתית הכוונה שהוא ו כן ו  ו

 במאמר ומלה מלה כל מפרש (,ח מ״ט, )לקמן אויביך בעורף ״ידך כגון תמיד דרכו
חד, מר היודעים )עמש״ש(, מיו אין דרכו, לפי אחד כל שניהם, על לו מנגן״ שגרםא םפק ו  ״ד

 שלא שהאחרונים או בתמונה, קרובים שהם נ,: השניה ס במקום שכתב ט״ס היא
שון משמעות ידעו שנו לתקן חשבו ״ממנן״ ל  תמיד היא ״נגן״ הפעל כי הלשון, ו

שון שאצל ומסתברא בעברי, נגן״ של תרגום  שהיא מילה המתרגם בוחר ״תופש״ ל
תר כן להוראתו, קרובה יו עי׳ ״הפורטים״ אצל ו ה (,2 הערה )  אמר שלא ברורה וראי

מנגן׳/ אונקלום שון להוסיף צריך היה לא בזה כי ״ך שביל בל  כדפירשתי ״עוגב, מלת ב
שון כי לעיל, מנגן" ל ובעוגב. בכנור שייך ״

כג( ה קטלית גברא לא ת׳ לחבורתי וילד לפצעי הרגתי איש כי )  סביל אנא דבדילי
אף חובין ה חבלית עולימא לא ו  מדבר הכתוב התרגום לפי זרעי. ישתיצי דבדילי

שון ש מוחלטת, לשלילה תמיד כדרכו הפכה והוא ושאלה, תמיהה בל  רבי כדברי ופיר
סי ב״ר. חנינה בר יו ש״י: שהובאו כ״ג( פ׳ ) שיו ״שהיו בר ת נ שו  שידעו לפי מלמך פור

אבדו שביעי בדור קין עון שיפרע הן, וי  הרג קין כלום, הרגתי לא אני להן ואמר ילדי
ת ז׳ לו ונתלה אני דורו  שמה ודע ושבעה. שבעים לי שיתלה דין אינו הרגתי שלא ו
שוגג הרג למך האומר כדעת תרג׳ שלא עי׳ בנו קין תובל ואת קין את ב  רש״י )
 כל מרחיק שאונקלום כ״ו( )פסוק בסמוך שבארתי הכלל לפי ״הוא ראשון( פירש
ש עון חטא מעשה של דרו ש בכתוכ נאמר שלא ו  ת׳ ״לפצעי״ — )ע״ש<. בפירו

ה ביף, סביל אנא ״דבדילי שבילו אשר פירש חו סורין נענש אהיה ב — ופצעים. בי
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מא ת׳ ״וילד״ אףלאעולי סיף, חבלית׳/ ״ו  למטה גם שמושכת ״הרגתי״ מלת תחת חבלית״ הו
תי", ״וילד מר הרג או פי מפגי ״חבלית״ ו כמו ת׳ ״לחברתי" - הכפל. למנוע הלשון יו

תי״, חבור עו( משפחתו לו, המחוברים שיכרתו י ״ל ה וזר זרעי״. ישתיצי ״דבדלי

כו( הי בכין ת׳ ה׳ בשם הוחללקרא אז ) מו — דה׳ בשמא מלצלאה אינשא בני חלו ביו
הי״, ״בכין ת׳ ״אז״ מר ״בױמוהי״ מלת הוםיף בױמו  לאלתר ״אז״ מלת כוונת שאין לו

שנולד, חייו, אלא כ ש שאף ילקוט במדרש כדאיתא ב אולי הדור, עם טועה היה אנו  ו
ש השם כי ר״ל היו רמו אנו שו כמו השם, ביראת וחלשים אנושים אדם בני שי  שדר

מיו כי ״פלג  על בנו שם שקרא נביא עבר שהיה כ״ה( י׳ )לקמן הארץ״ נפלגה בי
עי׳ העתיד שם כן שם(, רש״י ) שון אדם בני שמות בהרבה נמצא ו ם הקדש בל  שרומזי
פיון, חולשה טעמו ״חלו״, ת' ״הוחל״ — כידוע. להם, המאורע על ר עי׳ ו  השרש. אוצ׳ )

שון עווי(. דר׳ להח׳ ארמי ל ה״' בשמא ״מלצלאה ת׳ ה״ בשם ״לקרא ל  כדרכו ד
שון תמיד תרג׳ ה׳״ בשם ״קרא מקומות בשאר  יב״ע: כת׳ ולא ה״, קדם ״צלי בל
או עבדו למטעי שרי מכנין טעוון להין ו  גדול כלל כי דה״, מימרא בשום לטעותהון ו
עון חטא מעשה כל אצל :מקום בשום ממנו זו שלא בת״א אפילו ופשע ו  מעשה רק ו
סופר מגונה הגדילו שלא מאד נשמר בכתוב, שי תר ל ש, בכתוב שנאמר ממה יו  בפירו

 המעשה. רעת ולהקטין להמעיט אפשרי היותר צד על משתדל אלא בלבד, זו ולא
 דברי את עם להמון להמליץ ת״א של והנעלה הנשגב בתכלית מוסד הזה הכלל

תיו כל כן על חיים, אלהים  שלא הבחינה, בכור שבעתים ומווקקות טהורות אמרו
 ענץ והתרבות התגדלוח ע״י להשומעים. מכשול להביא שיכול דבר העם ישמע

ספור הפשעים תר, והמכוערים הרעים המעשים ו עו ביו  ענינים העם מן לרבים ןוד
 בלבם חדשה תאוה תתגדל ובנקל דעתם, על יעלו ולא עלו לא מעולם אשר חדשים

הרו ובנפשם הר עוד לעשותה. עליהם יצרם שיתקוף עד אחריה וי  גדולה רעה ו
 והפשעים העונות רק כי רבים שיחשבו הפושעים, מעשי והתגדלות הפלגת ע״י תצמח

ם ז החטאים ולא עליהם, ונפרע הקב״ה שונא הגדולים  בכל ולעשותם לראות שרגילי
ם.  עוד רגיל היה שלא ע״ז, של פלילי העון שפתיו על המתרגם יעלה לא לפיכך יו

שראל מן בי פן הענין מספר אלא התרג׳, שנעשה בז או מדו, ב  שמתרפה מי גם כי שיל
מונע הבורא בעבודת שע, חוטא הוא מהתפלללהשי״ת ו  כיוצא — לו• יחשב ולעון ופו

ב( ו׳, ;לקמן הארץ״ על דרכו את בשר כל השחית ״כי בו, ארי ת׳ י״  כל חביל, ״
ש״ מלת הוסיף ארעא״. על ארחיה אינש בישרה  האדם בני רק כי ללמד ״אינ

ש״ כי השחיתו, שון לפי_טהרת מורה ״אינ  בעלי שאר על ולא אדם על רק ארמית ל
ארי יב״ע כת׳ ולא חיים כו׳, וחד״ חד כל בשרא כל חביל ״  המדרש לפי שהוא ו

עוף בהמה חיה אפילו שאינן נזקקץ ו שון וטעם מינן. ל  ארעא״ על ארחיה ״חביל ל
שאינן זיקוק אינו אדם בני אצל תו אלא מינן, ל  ״ושחת כמו לבטלה, ורע השחתת כוונ

מו ט׳( ל״ח, )לקמן ארצה״ כ שתרגו  ר' שיטת והיא ארעא״, על ארחיה ״ומחבל ג"
שתין באמ׳ האוחז ״כל א׳( מ״א, )שבת אליעזר  לעולם״, מבול מביא כאילו ומ
ש״י  ורע שכבת מוציאים המבול דור של קלקול ווה קרי לידי ובא ״שמתחמם פר
גו׳. דרכו את בשר כל השחית כי כדכתי׳ לבטלה  לפני ציד גבור ״כנמרד בו: כיוצא ו

 ״גבר יב״ע כת׳ ולא 7 עמוד ח׳ נתיב אוג״ר עי' תקיף" ״גיבר ת׳ (,ט י׳, )לקמן ה״׳
ש״י. עי׳ במקום מורד שהיה חז״ל כדרשת בחטאה״ בציידא כן ר  הילוד הבן ״כל ו
מו׳ תשליכוהו״ היאורה ש תיליד ברא ״כל ת׳ כנב( א׳ ) הודאי״ די כו׳ לי  מלת הוסיף ו

הודאי״ תו, פרעה רשעת שמגדל הדרוש להרחיק ״לי אכזריו  המצריים. בני על אף שגזר ו
כן חו ו שראל בני ״ויאנ ה״ מן י עבוד  קשיא דהוה פולחנא מן ת׳ כ״ג( ב׳, )שם ה

הון״ שו מה והרחיק התאנחו, קשה העבודה בשביל שרק ללמד עלי  שהתאנחו שדר
ם ק״נ לשחוט שגזר מפני חוץ יום בכל עברים ילדי ש מצרעתו, להרפא בדמם לר  וי
במקומם. שפירשתי כאלו וכמה כמה עוד
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ג( ה, לד ) תו ויו ה ת׳ כצלמו בדמו ה ברמותי ה( ליה דדמי ט סביוני  הספרים בכל )

מי כן ליה״, ״דד ה״ לכאורה עקר. ו מו אפשר אולם סופר, טעות ״דדמי  למה שרו
ב״ר, שנדרש אלין כ״ד( ) אין תולדות ״  אבל וכו/ רוחות הן ומה תולדות הראשונים ו

רחוק. הוא
כד( הליך ת׳ האלהים את חנוך ויתהלך ) כן דה/״ בדחלתא חנוך ו  ״את ו

 אברהם אצל נח״. הליך דה׳ ״בדחלתא ת' ט׳( ו/ )לקמן נח״ התהלך האלהים
כן קדמי״. ״פלח ת' כ״א( י״ג, )לקמן לפני״ ״התהלך תי התהלכו ״אשר ו פניו" אבו  ל

הי״. אבהתי ״דפלחו ת׳ ט״ו( ׳מ״ח )לקמן שון קדמו  מעלה על מורה ה״׳ לפני ״הליך ל
שון יתירה כן ה', עם הליכה שמשמעותו ה/״ את ״הלוך מל ש״י ו  האלהים ״את פר

ח; התהלך  בצדקו ומהלך מתחוק היה אברהם אבל לתומכו סעד צריך היה נח נ
ה ע״כ, מאליו״ ת' וז ת שון ש ה"' בדחלתא ״הליך ה׳: את הליכה ל  שהיראה הטעם ד

עון, עברה לידי בא שלא תומכו היתה שון אבל ו  קדם ״פלח תרג' ה׳ לפני התהלך ל
ם, ומעשים בעבורה בהקדמה הקב״ה לפני הליכה שמשמע ה׳״  ״במה כמו טובי

כו' ה׳ אקדם ת״ האקדמנו ו כ׳. בעולו מי  האיפלח וכר ה' קדם אפלח ״במא ת' ו׳( ו/ )
עלון״. קדמוהי תו לקח כי )שם( — ב  )םבױניטה( ה/ יתיה אמית ארי ת' אלהים או

הי נ״א תו אי ב יהיה״, אמית לא ארי ״ו ברו הי ספרים ו תו ה". אמית לא ארי ״ולי תי  י
שון תו" ״לקח ל מנו, לפני טעמו או חז/ עיניך" מחמד את ממך לקח ״הנני כמו ז  )י
ש( וראב״ע כפרש״י 0ט״ כ״ד, כן )עי״ ס׳ ו ת בתו  ושם זה, פסוק ד״ה ע״ב( ט״ז, )יבמו

ה״(, ״אמית )צ״ל יתיה הימית בת״א הגרסא הובאה כן יתי  חו״ל דרשת לפי עקר ו
ברלינר המסורה לפי דאיק וגם כ״ה( פ/ )ב״ר  האוג״ר כדברי ולא (,74 עמוד )
:26 עמוד שני )חלק  במיתת ממנהגו הכתוב שנה חנם על לא כי ראה ״אונקלום (
הזכיר מיתה, בו הזכיר שלא הצדיק, חנוך תינו קבלת כפי ותרגם לקיחה, בו ו  רבו

הו תו אינו עכ״ל, יתה״ אמית לא ארי ״ואי תינו קבלת לא כי נכון, ו  אלא היא, רבו
ת ם(, התוספות כדברי זו, על זו שחולקזת אגדו ש  הזכיר ולא הכתוב ששנה והטעם )
מנו, לפני מיתה שהיא מפני הוא לקיחה, אלא מיתה כן ו שון ו  יתיה״ ״אמית התרגום ל

מנו, לפני משמעותו הו כמו ז תי מי קמן ה׳ ״וי  פסוק )שם אותו״ גם וימת ז'(, ל״ח )ל
אן יתיה׳/ ״ואמית ג״כ ת' י׳( כ שון בכתוב נאמר ו שביל היה שלא לפי לקיחה ל  ב

עונן. ער אצל כמו חטא,  מיתה, בהוראת לקיחה מליצת נוהגת אינה בארמית אבל ו
ה". ״אמית צ"ל כן על תי י

ב( ו, שר מכל נשים להם ויקחו ) רו א ח או. ת׳ ב תרעי אוג״ר כתוב מכלדא  ב
 דאתרעיאו, מכל ובקצתם דאתבחרו, מכל ספרים ״במקצת (:1? הערה 32 )עמוד

חרו, די מכל כמשמעו יתורגם לא למה ידעתי ולא חר כמו ב  ליה ובחר לוט לו ויב
ט" ט" לו ״ויבחר כי הטעם עכ״ל, לו א( י״ג, )לקטן לו תו י״  ודעת, בהשכל בחירה כוונ

תר שמוכשר המקום לו בורר שהיה כן לתכליתו, יו חר ו מד. חיל" אנשי משה ״ויב ש ( 
ח, ה״, ״ובחר ת׳ כ״ה(, י״  אלא שכלית, בבחינה בחירה משמעותו אין כאן אבל לי
 ״חשקה כמו וחשקם, חפצם לפי שענינו ״דאתרעיאו, ת׳ לפיכך וחשקם, תאותם לפי

 )שם יעקב" בבת חפץ ״כי נפשיה׳/ ״אתרעיאת ת' ח'( ל״ד, )לקמן בבתכם״ נפשו
ט( פסוק תרעי", ״ארי ת׳ י״ כן א שך״ תאוה ״כי ו ר. וכר נפ ב ד ארי ת׳ כ( י״ב, )  ״

תתרעי״.
דון לא )ג( חי י היו בשר הוא בשגם לעלם באדם רו מיו ו  שנה ועשרים מאה י
אינון בדיל לעלם קדמי הדין בישא דרא יתקיים לא ת׳ הון בסרא ד עובדי שין ו  ארכא בי

הון היב שרין מאה ל בון. אם שנין וע תו  ״להרחיק :כתב לגר נתינה ב״ס הג' י
דון לא ת' ההגשמה חי נדנה, אל מל׳ נדן משרש יתקיים לא י  העליונה רוח ר״ל ורו

 אמר אחא רב בשם הונא רב כ״ו פ׳ בב״ר וכמ״ש באדם, חיים רוח נופח אשר
הון רוח מחזיר איני לנדנה הרוח מחזיר שאני בשעה ש" לנדני  שכותב מה עכ״ל, עיי״

ם" לא תרג׳ הגשמה ״להרחיק בכמה להקב״ה במוסב מצינו הלא הבנתי, לא יתקיי
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שון מקומות וכמה  ההגשמה מפני הלשון לשנות חש ולא כפשוטו שתרגם ומשפט דין ל
ה" נא ״ארדה כגון א אר אידיו״, ת׳ כ״א( י״ח, )לקטן ו  לא הארץ כל ״השפט ״ו

מאד. רבים וכן דינא״ יעביד ברם ארעא כל ״דין ת׳ כ״ה( פסוק )שם משפט״ יעשה
חי״ י״ל ״או שכתב קשה ועוד  של שהכוונה פירש שכבר מאחר ת/״קדמי׳/ ״רו
דון ״לא חי״: י הון, רוח מחויר איני רו  של תרגום הן יתקיים״ ״לא מלות לנדני
דון ״לא  לע״ד נראה לכן — לגמרי. מיותרת ״קדמי״ שמלת נמצא בכלל, רוחי״ י

דון ״לא אונקלום שפירש תדנון״, ״לא ירושלמי ות׳ יב״ע שת׳ כמו דין, ענין כפשוטו י  י
 עמם אתנהג לא הכוונה אונקלום לדעת אולם אחר, באופן הכתוב שדרשו אעפ״י
 לא לעלם״ קדמי הדין בישא דרא יתקיים ״לא מאמר וטעם בחריצות, הדין במידת

 שלשון מעצמו מובן הקב״ה של מאמר אצל בדין לפני הזה הרע לדור תקומה תהי
אינו בדין, יתקיים לא דוקא משמע קדמי״ יתקיים ״לא א׳/ מלת להוסיף צריך ו  ״בדינ
דין ״לא ה׳( פ׳ בשלח )דשירה במכלתא שנינו זכן  להם גמרתי לא באדם. רוחי י

 ברשעם שעמדו שנה, ועשרים מאה אחר עד פירש לפניך רשעם שהשלימו עד כליה
מרי ״לא כפשוטו לתרגם יכול ולא בסמוך. לקמן כדטפורש תשובה, עשו ולא מי  ירין

ח וגו׳ בישא בדרא ברו מר ת׳ ח׳( ט״ו, )שמר. אפיך׳ ״ו מי ב  שלא — פומך. ״ו
 הסיבה רק אמר לפיכך הרשעים, מן נפרע הקב״ה שאין ויאמרו עם המון יטעו
 הזה,׳ כדבר מעשות לך ״חלילה כגון מקומות בהרבה כדרכו עצמה, הפעולה ולא

 אמת שמשפטיך מסיבת וכו/ מלמעבד״ דינך אינון ״קושטא ת׳ כ״ה( י״ח, )לקמן
 קללתך ״עלי בו כיוצא הכבוד. מפני הלשון שנה כזה, לעשות לך הוא חולין וצדק
 קבילית ת׳ ט״ו( י״ד, )שמו/ עלי״ תצעק ״מה וכן עמש״ש. י״ג( כ״ז, )לקמן בני״

 ת׳ בשר״ הוא ״בשגם הדין: במידת לעמוד יכולים שאינן והטעם עיי״ש. צלותך״
אינון ״בדיל הון בםרא ד שין׳/ ועובדי  גם הם באשר כמו ״בדיל״, ת׳ ״בשגם״ בי
אינון ״בדיל אמר מדלא אולם בשר,  ״בשגם״ שפירש יותר נראה בסרא" ברם ד
הון כך ומתוך אותם, שמחטיא הבשר הוא בחטאם כמו שוגג, לשון  ״עובדי

שין״ מיו ״והיו — בי  שנין ועשרין מאה להון יהיב ״ארכא ת׳ שנה״ ועשרים מאה י
/ אם בון׳ תו  שנה ועשרים מאה להם ינתן פנאי אבל כרגע אותם אכלה לא פירש י

אדיר אתה נאה בכח, ״נאדרי )שם( במכילתא שנינו וכן תשובה, לעשות  בכח ו
תובון" ״אם מלות — תשובה״: עשו ולא תשובה לעשות המבול לדור ארכא שנתת  י
שובון, כדי כוונתן כן כן, שיהיה רצון גלוי אלא תלוי, שאינו ״אם״ יש כי דע שי  שנינו ו

שמו׳. לו״ תעשה אבנים טובח ״ואם פסוק על יתרו במכילתא  ״רבי כ״ב(: כ', )
ש(, חובה שהם משלשה חוץ רשות שבתורה אם כל אומר ישמעאל  במצות, וזו )עיי״

שטו׳. חטאתם תשא ״אם כגון בתרגום, ובפרט יותר עוד יש אבל  ת׳ ל״ב( ל״ב, )
 עוד עי׳ וכן שם(, רש״י )עי׳ חטאתם שתשא בקשתי הכוונה לחוביהון״, שבקת ״אם
עיי״ש. כ״א( י״ח, )לקמן בתרגום תײבין״ ״אם מלות פרשתי וכן ה. ז׳, דבר/ ט״ש

ם )ו( ח  הרחיק .,וכו בטימריה ה׳ ותב ת׳ בארץ האדם את עשה כי ה׳ וינ
שון מהקב״ה. וחרטה נחמה ענין  כלומר במחשבתו ששב טעמו במימריה" ״ותב ל

 לכלותם במחשבתו שב ועכשו בארץ, האדם לעשות ברצונו בתחלה שעלתה
 ״ואמר ת׳ לבו״ אל ״ויתעצב )שם( י״ב(. ל״ב, שטו׳. )עימ״ש מעלליהם, רוע מפני

עוד(, פתשגן )סביוניטה כרעותיה״ תוקפהון למתבר ה״, ״ואמר ספרים ברוב ו מרי טי  ב
 תרגומו כי לבו,״ ״אל של תרגום להיות לה צורך אין כי מיותרת, טלה והיא

אוג״ר(. פתשגן )ע״י ״כרעותיה״ ש ו בו אל (7 עמוד )ברלינר מסורת בו וי  תעצב וי ד ל
ה תי ח לבו אל תרג׳ כרעו ר ה כ״א( ח/ )לקטן דוי טרי טי  להרחיק כדי — תרג׳. ב

 בעברי ״עצב״ אותם, שהעציב ״ויעצוב״, כמו ״ויתעצב״ ת׳ מהשי״ת העצבון הגשמת
 תלדי ״בעצב ותכונתו, הצער סיבת כפי מתחלף התרגום אבל בכלל, צער על מורה
י״ו( פסוק )שם תאכלנה״ ״בעצב גופניים, יסורים ״בצער״, ת' ט״ז( ג/ )לעיל בנים



 ״ואיתנסיםו׳/ (׳ז ל״ד, )לקטן האנשים״ ו תעצב ״וי קשה, עבודה של צער ״בעמל״,
 בושה. של עצב אכלמיה״, ״ולא ו( א', )מ״א, אביו״ עצבו ״ולא וכעם, לב שברון
שון מצינו  אבנים מסיע כט(, ה', )לעיל ידינו״ ״ומעצבון כמו וחולשה לרפיון ״עצב״ ל
תוקפהון״. ״למחבר שתרג׳ ווה ט(, י/ )קהלת בהם״ יעצב
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נח• פ'
 אינש ביסרא כל חבילו ארי ת׳ הארץ על דרכו את בשר כל השחית כי )י״ב(

עיי״ש. כ״ו ד/ לעיל פירשתיו ארעה. על ארחיה
״םוף׳/ ב״ל לרוב מתורג׳ ״קץ״ לשון ביסרא. דכל קיצא ת׳ בשר כל קץ )יג(

הון ת׳ ״מפניהם״ - בועם. וכריתה קציצה ענינו לפי ״קיצא״ ת׳ וכאן םעובדי  ״מןקד
שיא״, שון הוסיף בי שון בעברי כי הסתום, לברר בל  שנים ״תחתים בו כיוצא קצר, ל
רי ת׳ ט״ז( )פסוק תעשה שלשים מדו  ח/ )לקטן האדם״ ״בעבור וכו/ ארעיף ן ״

בי ״בדיל ח׳ 1כ״א עי' אינשא״ חו  הארץ״ ״את — (.18 עמוד כ״ב נתיב אוג״ר )ו
ד״א. רש״י עי ארעא״. ״עם ת׳

שון יתה. ותיחפי ת' אותה וכפרת )יד(  משם נגור פעל בארמית אין כי צפוי, ל
שטו׳. ״ותחטרה׳. בו כיוצא ״כפר", ט׳לו״ ״ואפדת וכן ״וחפתה״, ת׳ ג׳( ב/ ) ש  כ״ט י, )

 משטות פעלים עושה שאינו ברישיה׳/ ״יחית ת׳ (׳ד ט״ן, )ויק/ ״יצנוף״ ״ותתקין״ ה(
״מצנפת. ״אפוד״, ״חימר״,

בניו אשתו ביתו בני טעמו ביתך, אינש וכל ת׳ ביתך וכל )א(  הסמוכים וכל ו
ח,י״ט( אחריו״)לקמן, ביתו ואת בניו את יצור. ״אשר כמו לו׳  ביתיה״ אינש ״וית ת׳ י״

 אבל בתיכון״, אינש ״וית ת׳ י״ח( מ״ה, )לקמן בתיכם״ ואת אביכם את ״וקחו
אף מלכות, בית וכן שבט, או משפחה אב, בית כשהכוונה  וכל ביתו הכוונה אם ו

שון תרג׳ וקנינו, רכושו  אהרן״, ״בית כגון אינש, מלת הוספת בלא ״ביתא״ בל
ת אל ױםף ״וידבר וכן יהודה״, ״בית הלוי״, ״בית  נא דברו וגו׳ לאמר פרעה בי
 ולבניו לאשתו דבר לא ודאי כי פרעה״, בית ״עם ת׳ ד׳( נ/ )לקמן פרעה, באוני

 ואחיו יוסף בית ״וכל בו כיוצא מלכותו, בית של ושרים ליועצים אלא פרעה של
סף״, בית ״וכל ת ח׳( פסוק )שם אביו״ ובית  שאחיו לפי ועבדיו, שריו כל הכוונה כי יו
 ואל בעשה ״אל ט/(, ט/ )ש״ב. ביתו״ ולכל ״לשאול וכן לעצמם, הווכרו אביו ובית

ש׳/ בהם נאמר לא ו׳( ט״ו, )ט״א. ביתו״ כן מלכותם, בית שהכוונה לפי ״אינ  אצל ו
תו״ ואל אדוננו ״אל נבל  אדם עבד את ה׳ ״ויברך ובפסוק י״ג(, כ״ה, גש״א, בי
תו כל ואת שו קנינו כל שהכוונה לפי ״אינש״ מלת נשמטה בי  טצינו בכלל. ורכו

תך״ חרב תסור לא ״ועתה לדוד נתן בדברי  שנבא לפי ביתך״ ״טאינש ת״י מבי
 רעה עליך מקים ״הנני שלאחריו בפסוק אבל ואדוניה, אבשלום אמנון בניו על

תך״  מרבים, או מכלם משמעותו כי ״טאינש״ לתרג׳ יכול לא ״מביתך׳/ ת׳ מבי
לבד. אבשלום על מוסב והמאמר
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ב( שון כי ונוקבא. דכר ת׳ ואשתו איש )  בארמית נוהג ואיתתא" ״גבר ל

שלמי בת' ודומים, חיים בעלי אצל ולא בלבד האדם אצל שוי ט״ו,.( )לקמן ירו  ״ו
עי' חבריה״ לקביל פסגיה גבר שון לפי אינו שם/ מ"ש )  ויב״ע אונקלום של הטהור ל
 ״חד ת' הכרובים, אצל כ׳(, כ״ה, )שמו/ אחיו״ אל איש ״ופניהם כגון נביאים על

 ״חדא ת' ה׳( ו,״כ )שם אחותה״ אל אשה הלולאות ״מקבילות וכן חד", לקביל
כן חדא״, לקביל  לא אשר הבהמה ״ומן — היריעות: אצל שלאחריו בפםוק ו
 (,ח )פסוק טהרה״ איננה ״אשר וכן דכי׳/ דליתוהי בעירא ״ומן ת׳ היא״ טהרה

שון דכי״, ״דליתוהי  ״בעירא״ עקר. וכן עתיקים( ספרים ורוב פתשגן )סביוניטה, זכר בל
שון לרוב  תאכלו" אשר הבהמה ״זאת בפסוק זכר, ל׳ גם לפעמים אבל נקבה, ל
 ברלינר י'. י״ז, .,)ברא עליו מסורת וגם וכר, ל' בעירא״ ״דין ת׳ ד׳( י״ד, )דבר■
שון הוא מזכיר שהוא שהפרט מקום ״בכל כותב פתשגן ב״ס (,16 עמוד  תרגם ובר ל

שון הפרט ואם וכה בלשון בהמה  ואשתו איש הפרט וכאן נקבה, בל׳ תרג' נקבה ל
כן עכ״ל, זכר בלשון לדבר שיך ונקבה זכר ת ו א  שהפרט לפי ל״ז, דין ת׳ הבהמה״ ״ז

 שאינו יוצא הארוך במאמרו דבריו שמתוך תמה אולם ל״ז הכל כשבים" שה ״שור
ש דכיא״ בעירא ״מכל אם בברור יודע שון הפסוק( )ברי אין נקבה, או זכר ל  שום ו
 וצ״ל ידיעה בה״א הטהרה" הבהמה ״מכל של תרמם שהוא לפי זכר, ל׳ שהוא ספק

שון ג״כ התרגום ע; בל א"; בידוע ״הטהור״ ״דכי", בנפרד זכר ״טהור״ ידו ״דכי
״המנורה כמו ״דכיתא״ ידועה ל' ״הטהורה״ ״דכיא׳/ בנפרד נקבה ל' ״טהורה״

ז־ ~־

שמו׳. הטהורה״ שון יהי וכן דכיתא״, ״מנרתא ל״ז( ול״ט, ח׳ ל״א, )  צ״ל הוה נקבה ל
שון בזכר ידוע שלשון התוארים, לכל הכלל וכן דכיתא״ ״בעירא  בנקבה נפרד ול

- .,ה כלל ט/ ט/ לקטן מ״ש י/ע זרעא. לקימא ת׳ זרע לחיות )ג( — שוים.
ם )ד( מי מן ת׳ שבעה עוד לי מין, לו  שיעור שהכוונה לברר ״לזמן״ הוסיף יו

שלטים. ימים ולא לעת, מעת הזמן
ט״ו( )פסוק נח״ אל ״ויבאו וכן נח עם עלו ת' התבה אל נח אל באו )ט(

חדיו שבאו שפירש  נח" בא הוה היום ״בעצם שנאמר כמו התבה, אל והחיות נח י
 ״עלו כאן ספר׳. בקצת עתיקים(, םפר׳ ורוב בסביוניטה כך וי״ד<. י״ג )פסוק וגו׳
שו נח״, לות אינו אצלו, שבאו פירו  אלא נח, בשביל היתר, לא ביאתם כי מחוור, ו
נם. ע״פ מאליהם עמו באו והם לתבה, להביאם מצווה הוא

א( שנין״ שנין. מאה שית בשנת ת׳ נח לחיי שנה מאות שש בשנת )י ״
 ושש ״באחת בו כיוצא מאת, שש של האחרונה בשנה התרגום לפי שיעורו רבים, ל'

 ה״ נ ש החמשים ״שנת ה׳( י״ד )לקמן שנה" עשרה ״ובארבע י״ג( ח', )לקמן ה" נ ש מאות
שנין׳/ ,תרג בכלם וי"א< י׳. כ״ה, .,)ויק  עשר בעשתי שנה בארבעים ״ויהי ובפסוק ״

שנין״ ת׳ ב׳( א/ )דבר׳. חדש" ם״ עשר עשתי ״ביום וכן ״ירחיך/ — ״ מד. יו ב ( 
ם״ עשר שנים ״ביום ע״ב(, ז',  )ברלינר מסורת בו ויש ״ױמין״ ת׳ ע״ח( פסוק )שם יו

שון כמשפט רבים, ל׳ הכל (,8 עמוד סודי, מספר אחר שבא שם כל אצל ארמית ל  י
 בתרגום האלה, הפסוקים שבכל לפי ״ױם״, ״חדש״, ״שנה״, יחיד ל׳ שבעברי אע״פ
סודי, מספר בתמונת כלם המספר שטות שון נוהג סדורי מספר אחר אולם י  יחיד ל

ם עשר ״בשבעת כגון א" עשרה ״בשבעת ת׳ )כאן( לחדש" יו מ  שלשון לפי יו
סודי, מספר הוא עשרה״ ״שבעת כן, י ב, )שמר. לחדש״ יום עשר ארבעה ״עד ו  ו'( י"

א. עשרה ארבעת עד ת׳ מ  ועשרים בשבעה השני ״ובחדש בפסוק כי צ״ע אבל יו
ם א״, ושבעא ״בעשרין ת׳ י״ד( ח/ )לקמן הארץ״ יבשה לחדש יו מ  ת׳ לא מדוע יו

סודי, הוא המספר כי ״ױמין׳/  אלו של האחרון ביום הכוונה שאין לפי י״ל אולי י
 העולת היתה ההוא שביום הטעם אלא אחד, ביום הארץ יבשה לא ודאי כי הימים,

שון שתרג׳ מקום ובכל נגמרת, ההתיבשות הראשונים. לאפוקי הוא רבים ל
2
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ב(  הארץ על ירד שהגשם לומר נחית, מיטרא והוד. ת׳ הארץ על הגשם ויהי )י
הגשם■ אחר המים שעמדו ולא יום ארבעים

ט״ז( אגין ת' בעדו ה׳ ויםגר ) ה( ספרים ברוב )סביוניטה( עלוהי■ ה' ו ״)במימרי
אין במסגרת, במימריה מלת עלוהי״, שון להוסיף צורך ו  ״ואגין״/ אצל ״במימריה״ ל

 וחמלה גנינה כי עלוהי" ה׳ ״בדחם ת׳ ט׳׳ז( י״ט, )לקטן עליו״ ה׳ ״בחמלת אצל כטו
אינן נשגבות פעולות הן אינו הכבוד, נגד ו  )שמר. עליף׳ כפי ״ושכותי ללשון דומה ו

אגין שת׳ כ״ב( ל״ג, מרי" מלת שם כי עלך׳/ במימרי ״ו  ״כפי״ מלת במקום ״במי
םגר״ — חהגשמה. להרחיק אגין״ ת׳ ״וי ש״י, כדרשת ״ו  לקראת ״וסגר וכמו חו״לע״יר

כמחיצה״. וביניהם ביני ״הגן פרש״י ג׳( ל״ה, )תהל׳. רדפי״
שגן: כתוב זוכר. טעמו ה/ ודכיר ת׳ אלהים ויוכר )א( ח,  מקום ובכל בפת

שון שתמצא  ולא עתיד בלשון לא לתרגם רצה לא השי״ת אצל פקידה או זכירה ל
שון שון כלם אלא עבר, בל ר אברהם בריתי את ״ואף כמו הווה, בל כו  והארץ אז

ר״ כו ק׳. אז א׳. ״פקוד וכן ״אדבר״, ולא דכיר״, ״אנא ת׳ י״ב( כ״ו, )וי קוד״)בר  נ/ יפ
 כבודו, כסא לפני שכחה שאין לפי דכיר״, ״מידכר ת׳ י״ט( י״ג, שמר, — כ״ד,

תי וכן הכל, את זוכר הוא ותמיד כר ר ט״ו,( ט׳, )לקמן בריתי״ את ״וז כו אז  ״ו
ר ״לו בו כיוצא ״ודכירנא״ ת ה׳( ר, )שטר. בריתי״ את  ״לדוכרן,״ ת׳ עולם״ ברית כו
עי׳ עתיד ל׳ שהיה לפי הלשון דקדוק כפי (.5 עמוד שלישי נתיב אוגר )ו

״ונפק״ ספרים ברוב )םבױניטה( ותאיב ק0מי ונפיק ת/ ושוב יצוא ויצא )ז(
שון עקר, נראה ״ונפיק״ הגרסא עבר, שון שניהן ״ותאיב״ מלת כמו בינוני ל הווה, ל
 התיבה סביבות ומקיף ״הולך כפרש״י לגמרי, יצא ולא ובא יוצא תמיד שהיה ר״ל
 ותאיב נפיק ונפק ״הנכון כתוב (2 הערה 80 )עמוד באוג״ר בשליחותו״. הלך ולא

ם, שניהם תייבין, אזלין ושוב הלוך כמו בינוני חסרין" אולין וחסור הלוך ו  עכ״ל, ו
אינו  תרג׳ אלא הכפל, מפני יפה עולה שאינו ונפיק״ ״ונפק יאמר לא כי נכון, ו
 ״ברם ת׳ ל׳( כ״ט, )לקטן יצא״ יצוא ״אך כמו טיפק״, ״ונפיק המקור עם הפעל
נפק״. טיפק

״ ״ארי ת׳ קלו״ ״כי י״א פסוק וכן ו, ל לן אם ת׳ המים הקלו לראות )ח( לןיו
שהוא עקר, ו ל כן הגרסא או. י קל ארי - ו א לי ק ה נ״א ספרים( ורוב )םבױניטה

ענינו קלל משרש א ל ק והתחסרות, התמעטות ש מניעת שהוראתו קלי משרש הוא ו י
 נתמעטים המיס יהיו אם משמעותו כי הנכון, והוא קלו״ ״אם ת׳ ״הקלו״ בזיון. או כבוד
 השאלה בה״א ״הקלו״ או ״הקליאו״ אולם ותהלוכיה, היונה מעשי ע״י ידענו הוא
 את ״וראיתם כמו לא, אם המים הקלו תראה שהיונה משמעותו כי מחוור, אינו

מד׳. הרפה״ הוא החוק וכר הארץ דו יראוהו שהם כוונתו י״ח( י״ג' )ב  ויונה לו, ויגי
שראתה. מה דבר לו להשיב יכולה אינה

ה טרף זית עלה )יא( עוד( )סביוניטה בפומה — מחת תביר ת׳ בפי נ״א ו
והוסיף פעול, בינוני ״טרוף״ כתוב כאילו טרף של תרג׳ הוא ״תביר״ ״נחית״. ״מחית״,

אפי על ש פרי ״וחשוכא בו, כיוצא השמות, שני שבין הקשור לברר מחת הפעל
חי מיטרא ״והוה ב׳(, א/ )לעיל תהומא״ כן (,׳יב ז/ )לעיל ארעא״ על ת נ  רבים. ו

 ת״י ט׳( ,,ח )ט״א, האבנים״ לוחות שני רק בארון ״אין כמו מונח, ״מחת״ וטעם
תי בארונא ״לית ח שון וכר. לחוד״ ן מ  פועל בינוני הוא כי טעות ״נחית״ ״מחית״, ול
שאומר, מה אולם מחת, גורס פתשגן ב״ם (.23 הערה 33 עמוד האוג״ר דעת )לפי

אין תוספות, ״תביר״ ומלת ״טרף״ של תרגום ״טחת״ מלת התרגום טעמי לפי כי
ד •״ — ד

שוו מובהק סימן ווה בכתוב, ״טרף כמו במונח מוטעם ״תביר״ אדרבא, לקבל,
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 כברור טוכח במקף מחוברות בפומה״ ״מחת שמלות וממה וו, של תרגומה
 המאמר, כל בנין נופל ובוה ״בפומה״, למלת תוםפות ״מחת״ ומלת להדדי, ששייכות

כנגדו. מעידה וכר שליט״ יוסף ״ונפק התרגום מטעמי שהביא הראיה זגם
עי׳ פליגי שרבותינו לפי ״בתשרי״ יב״ע כת׳ ולא בקדמאה. ת׳ בראשון )י״ג( בו)

 שמו׳. מ״ש עוד ועי׳ הקדמה, עי׳ אחד, לצד להכריע שלא אונקלוס דרך כי רש״י(,
י״ח. י״ב,

תילדון ת׳ בארץ ושרצו )יו(  ת׳ ו׳( ט׳, )לקמן בארץ״ ״שרצו וכן בארעא, וי
ט״ו( מ״ח, )לקמן ״וידגו״ כמו כשרצים, התרבות ענין ״שרצו״ פירש אירױלדף•
םגון״ ״וכריחשא תרג׳ ולא כדגים, התרבות סגון״, ימא ״וכנוני - ״וידגו״ אצל כמו י  י

ב״ר. חו״ל לדרשת מורה התילדות לשון  לפי התשמיש, להם הותר שבארץ ל״ח פ', )
נאסר. היה שבתבה

 כוונת תרג׳ קורבניה. ית ברעוא ה׳ וקביל ת׳ הניחח ריח את ה׳ וירח )כא(
שון כל וכן ההגשמה, מפני המלות לא המליצה  ת׳ הקרבנות אצל ניחח״ ״ריח ל

ברעוא״. ״קביל בלשון
תרג׳ קרא מיד מסורת כאן יש חיה, כל מיד )ה( ט, א ח׳ ו ת אורי  כך ב

 תרל״ד, ה' ש׳ פירושים עשרה עם הומש ווילנא דפוס ו״ל שד״ל הח׳ במסורת
 מיד בו שנוסף עקר, וכן פסוקים ט׳ נמצאים 57 עמוד ברלינר דר' הח׳ של ובמסורה
שמו׳. הרעים מ' יט( ב/ ) סי א ו מיד בפסוק ג׳ )כאן, דמכם את ך ו ד חיה״, כל ״ מי  ״ו
מיד האדם״, מן בני מיד אחיו״(. איש ״ ק מור)ל ט(. ח ם מיד ל״ג,י״ מעאלי ש  )לקמן הי

מו'. הרעים מיד א׳(. ט׳, ש אל מיד יט( ב', ) מד. הדם ג  שני מיד ל״ה,כ״ה(. )ב
מרי מלכי א הו מיד ט(. ג/ )דבר״ ה  המקומות באלה ר״ל י״א( כ״ה, )שם מכ

 מקומות שאר ובכל הפשוטה, הסמיכות בתמונת להכתוב בתרג׳ שוה ״מיד״ מלת
א תרגומה סודו שבניהם ההפרש ד', שלאחריו המפריט בתמונת — ך מיד במשפטי י

 ״חיה״ כאן השמות שלשה והנה ידוע, שהדבר שמורה הוא מהם אחד אשר המפריט,
אף יה־עים, אינם ״איש״ ״האדם״,  כוונתו אין ידוע, בה״א שהוא אע״פ ״האדם״ ו

 ושאר המכה, ומי הגואל מי ידוע אינו ״מכהו״, ומלת הדם״ ״גאל וכן ידוע, אדם
שון הם שמות  הכח ידוע שאינו דבר אצל במפריט יחיד ללשון שיש ויען רבים, ל

שמו׳. בשה תפדה חמור ״ופטר כגון הדבר אחדות על להורות  ובוכרא ת', י״ג( י״ג, )
 ״זרת וכן לחד״, ״ותורא ת׳ ג׳( ז׳ )במד׳. לאחד״ ״ושור באימרא׳/ תפרוק דחמרא

שמו׳. רחבו״ וזרת ארכו  וכן פותיה״ וורתא אורכיה ״ורתא ט'( ול״ט, ט״ו. כ״ח, )
 למושג נכללים שהם רבים על או אחד דבר על אלא לעולם יבוא אינו מאד רבים
תרין ״מידא דערבעי״, ״מידא לומר יכול לא לפיכך אחד  והנה אימוראי״. מלכי ד

עשו" מיד אחי ״מיד ך א יד ט מתורגמת מיד שמלת המקומות גם פה אציגה
מד. ח׳. ל״ח, )לקמן האשה״ ״מיד י״א(, ל״ב, )לקמן  )דבר׳. פרעה" ״מיד כ״ה( ה׳, ב

 ״מיד כ״ב(, מ״ח, האמרי״)לקמן ״מיד וכן הידועים, ומנשים מאנשים שמדובר לפי ח'( ו',
 ״מיד כן לא בכלל, האומה כל שם שהוא לפי אח׳(, ובמק' ח', ג', )שמו׳• מצרים״

תרגומו בהמםורה לעיל שנוכר הישמעאלים״ ה ו  יחידים אנשים שהכוונה מפני מי
תן בת׳ ותשכח דוק ישמעאלים.  בכל מקוימים האלו הכללים ותמצא נביאים על יונ
 הטיו״ח ות׳ כתובים על התרגומים לשון אבל ״ביד״, ״יד״, אצל גם ולרוב המקומות,

שלמי ליב״ע הדקדוק. מכללי שיוצאים הרבה בהם ויש כך, כל מווקק אינו התורה על וירו
 ת׳ ״באדם״ יתאשיד. דמיה דינינא טטיטר בסהדין ת' ישפך דמו באדם )ו(

 — מוצאו. כל אותו להרוג שיכול השומעים יטעו שלא דיניתא״, מטמיר ״בםהדין
 עושה״ היה ״הוא וכן ״בפלילים״, בו כיוצא ופתשגן( )סבױניטה דיניא״ ״מטימר

ב״ס לדעת טיטר״, ״על ספרים ברוב מתעביד״. הוד, ״ממיטריה כ״ב( ל״ט, לקמן
*צ
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אולי עכ״ל, בכתוב, ״על״ נאמר שלא לפי טימר״ *על תרג׳ לא פתשגן  טעם ו
אלו: ״ממימר״ לכן. קודם ולא לעשותו משאטרו רק ב

ט( שון בניכוך. ועם ת׳ זרעכם ואת ) התולדה, חומר משמעותו עקר ״ורע״ ל
ת בנים ובני בנים להוראת אף הושאל אבל  מליצת דרך נוהגת שבארמית ולפי לדורו

 של תרגזם עקר האמיתי, בשמם לרוב נקראים והמושגים מזעיר, מעט רק ההשאלה
אינו הענין, לפי ״ולד״ ״בניך/ /,,״בר הוא ״זרע״ שון משמש ו  יש אם רק ״זרעא׳/ בל
בסמוך. המבוארים מטעמים לשנות הכרח

שון בתרגום תמיד נוהג הנסמך אצל )א( )ויק/ אהרן״ ״מזרע כמו ״זרעא׳/ ל
 דאהרן׳/ ״מורעא ת׳ ח׳( ט״א, )ישע/ אהבי״ אברהם ״זרע אח'(, ומק׳ כ״א, כ״א,

 בכנוי שהנסמך לפי דאברהם׳/ ״בנוהי דאהרן״, ״מבנוהי ולא דאברהם׳/ ״זרעא
 ממש, קרובים אצל תמיד ונוהג סמוך, היותר קרבת על מורה דל״ת שלאחריו הקנין
א׳. יםכה״ ואבי מלכה ״אבי אב דמלכה והא ב א ת׳ כ״ט( א, י״ )בר הא ו  דיסכה״, ו
שמו׳. הילד״ אם ״את ת״)ברא/ ״אחי דרביא׳/ אמיה ״ית ח׳( ב/ )  ״אחוהי כ״א( י/ יפ

 י״ח )שמו/ משה״ ״חותן דאהרן׳/ ״אחתיה כ׳( טו/ )שטר. אהרן״ ״אחות דיפת״,
 משמעותו ותהי דאהרן׳/ ״אחבוהי ד׳( י/ )ויק/ אהרן" ״דוד דמשה׳/ ״חמוהי א׳(

ת. צאצאיו ולא ממש בניו  מתורגם בנסמך ״זרע״ השם המקרא בכל נמצא לא לדורו
ע ״בכתובים״. והמה מקומות, משלשה חוץ ״בנין״ בל׳ ר ם ״וז שעי  )תהל׳. נכרת״ ר

בני כ״א( ל״א, א״ א ״ו עי שי שב: אפשר דר  בנים על אבות עון ״פקד שנאמר כיון ליי
שמו׳. רבעים״ ועל שלשים ועל שון •ותר, ולא אלו על ה׳( כ/ )  משמע ״זרעא״ ול

ע עולם לדורות ר דיו ״וז ב  אברהם ״לזרע עבדוהי״ ״בני ל״ג( ם״ט, )שם ינחלוהו״ ע
תן אונקלוס אמנם מחוור, ג״כ והוא אברהם״, ״לבני ז׳( כ/ )דה״ב. אוהבך"  על ויונ
״בני״. נאמר בכתוב שגם במקומות אלא ״בני״ בל׳ שמשו לא נביאים

ב(  שם — ד. א/ ישע/ — ל״ג. ב/ מ״א. — הכפל. למנוע הלשון יופי מפני )
 יתקיים ״כן ת״י כ״ב( ס״ו, )שם ושמכם זרעכם יעמוד ״כן בפסוק וכן — ט׳. ם״א,

מכין״. זרעכון שו כון ״יתקיימון צ״ל היה רבים ל׳ ״בניכון״ תרגם אילו ו  ויתקיים בני
כ״ט. וק״ב, י״ג. כ״א, בתהל/ ועוד הלשון. דקדוק לפי שומכיף

עך ההלכה: מטעם )ג( ר מז ק׳. להעביר חתן לא ו מלך)וי ״ומזרעך׳/ כ״א(ת׳ י״ח, ל
עו וכן מזר  ״מבנוהי׳/ — ״ומבנך״ ולא ״מזרעיה׳/ ת׳ ד׳( ג׳. ב׳• כ/ )שם למלך״ ״

עו יחלל ״לא וכן ז׳•( מ' ח/ פ׳ )ספרא בנו, נקרא שאינו פסול ורע לרבות ר  בעמױ״ ו
ק׳.  לו שיש בניו ושאר מחולל, הנפםל מורע שבא מה כי ״זרעיה״, ת' ט״ו( כ״א, )וי

כן — לכהונה. כשרים בהתיר ם מכל יקרב אשר איש ״כל ו  הקדשים״)שם אל זרעכ
אין בת״כ ששנינו לפי ״בניכון״, ולא זרעכון״, ״מכל ת׳ ג/( כ״ב,  איש אלא לי ״
 ״ואקים ת׳ ח׳( ל״ח, )ברא/ לאחיך״ ורע ״והקם וכן זרעכם״. מכל ת״ל מנין אשה

המת. לאחיו אינן שהבנים לפי ״זרעא״,
 לא ״כי — להתקיים. שלא שסופם או בנים יוליד שלא מזרע כשמדבר )ד(
א׳. הזרע" יהיה לו כן שנשחת, סופו משום ״זרעא״ ת׳ ט׳( ל״ח. )בר  ״לחבורתי״ ו

 לא ״כי וכן המבול, ע״י שנכרתו לפי זרעי" ישתיצי ״דביליה ת׳ כ״ג( ד/ )ברא׳.
ט׳. איש״ מזרעו יצלח גבר״. טורעהי יצלח לא ״ארי ת״י ל׳( כ״ב, )יר

 לקיום בחיים להשאר שתעודתם מעטים חיים בעלי או אנשים כשהכוונה )ד.(
מן לאחר וירבו שיפרו המין,  הארץ״ כל פני על זרע ״לחיות — אחר. ובמקום ז

א׳.  שיתקיים והכוונה להוליד, אסורים היו בתיבה כי ורעא״, ״לקיטא ת׳ ג׳( ז/ )בר
 כיוצא ל״ב(. י״ט, לקטן מ״ש )עי׳ בארץ. כך אחר להוליד שיצאו, עד בגופם הזרע

שע/ וירשוה וכו׳ ורע מיעקב ״והוצאתי בו חירי״)י  זרעא״, מיעקב ״ואפיק ת״י ט׳( ס״ה, ב
שובו גמורים צדיקים סגולה יחידי הקב״ה לו יבחר לבא שלעתיד הכוונה  לא״י שי
שם(. ראב״ע )עי׳ ויפרו, ירבו ושם וירשוה
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נ״א( י״ח, .,תהל — נ״א. כ״ב, )ש״ב. עולם״ עד ולודע לדוד ״למשיחו )ו( _

 שמאל ילקוט )עי׳ המשיח מלך על שרומו לפי רבים, ל׳ ״לבנוהי״ ולא ״ולזרעיה״ ת'
קל״ח. רמו

 מן ,ת י״ב( ד, )רות הואת״ הנערה מן לך ה׳ יתן אשר הורע ״מן בפסוק )ו(
הרבה. או אחד יוליד אם ידעו לא כי בניא״, ״מן או ברא״ ״מן תת׳ ולא ״ורעא׳/

 בלשון ומתות׳ בנסמך אינו ״ורע״ שהשם שבמקרא המקומות כל לך הא
 ק״ו, )תהל׳• בגוים״ ורעם ״ולהפיל מפסוק חוץ הטעם, לפרש נםיתי ובכלם ״ורע״

וצ״ע. ורה והוא בעמיא״, ן רעהו ו ״ולאגלאה ת׳ כ״ו(
 שהוא לפי ״דא״, וכהות׳ לשון ״את״ קים" את ״דא ת׳ הברית אות ואת )יג(

ם(. — הקשת. על מוסב ש  ופחשגן( )םבױניטה יהיב״ ״אנא ת׳ נתן״ אני ״אשר )
 מצינו כי ברלינה הח׳ כדעת ושלא בטעות נשמטה לא הדל״ת ״דאנא״. הספרים גרסת

 כגון ״אשר״, מלת שבכתוב אע״פ הד״לת לפעמים שנשמט מדויקים ספר׳ ועוד בסביוניטה
עבר אש ולפיד עשן שתנור מספר שהכתוב הכוונה ״עדא׳/ ת' י״ז( ט״ו, עבר״)לקמן ״אשר

 מ״ט, )לקמן וכו׳ כברכתו״ אשר ״איש בו כיוצא מיותרת, היחס ומלת הגורים, בין
 וכאןבתחלת (;114 מינכן וכי׳ בולונייא, פתש׳ )םבױניטה, כברכתיה״ ״גבר ת׳ כ״ח(
 פסוק )לקמן הקימותי״ אשר הברית אות ״ואת אבל עכשו, נותן אני הכוונה: הענין

 ונחלתך״ חלקך ״אני נמצא וכן הראשון, על שמוסב הייחס, בכנוי ״דאקימית״ ת׳ 1י״ז
 ט׳( י׳, וגו׳)דבר׳. נחלתו״ הוא ״ה׳ אבל וכו׳, לך״ יהבית ״מתנן ת׳ כ׳( י״ח, )במד׳.

 שמודיע השי״ת דברי בראשון ופתשגן(, )סביוניטה וגו/ ה׳״ ליה ב ה די ״מתון ת׳
 כל נתתי הנה לוי ״ולבני לך, נתתי הקרבנות מתנות הכוונה הכהנים מתנות לאהרן
 ״מתנן שיאמר צריך הענין בספור תורה במשנה הסמוך(,אכל בישראל״)בפסוק מעשר

המקומות(. בשני פתשגן )ועי׳ ה״•/ ליה דיהב
 נ״א עתיקים( ספרים ורוב )סביוניטה לדוכרן ת׳ עולם ברית כר ו ל )ט״ז(

א׳. ח/ לעיל עי׳ עקה הראשון ״למדכר"
 ברוב ועוד(, פתשג׳ )סבױנ/ ארעא בכל אתבדרו ת׳ הארץ כל נפצה )יט(

 33 )עמוד אוג״ר ועי (,9 עמוד )ברלינר המסורה לפי עקר והראשון ארעא״, ״כל ספר׳
(.24 הערה

 י ל ג ת א ו הספרים גרסת )סביוניטה( מגולה נעשה ת׳ואתגליטעמו ויתגל )כא(
מדויק. ואינו א׳(, י״ח, )לקטן וירא של תרג׳ הוא

מסורת)ברלינר כאן יש דאבוהי. עירתא ית ת׳ אביו ערות את חם וירא )כב(
־ד * •

 ודבתריה )כאן(. חם וירא באורי', ח׳ עיריתא דמתרג׳ ערות ט׳(: עמוד
 כמו לא י״ח,ח׳( )ויק׳. אביך ת ו ער כאחד(. נמנים ״וערות״ — ״ערות״ הסמוך )בפסוק
 (116^61-1)00(16 .^מ^נ 8. 172) לאנדויער דר׳ והח׳ ברלינר דר הה׳ שכתבו

 שגורסים עתיקים, ספרי׳ ורוב מסביוניטה כדמוכה אמך״, וערות אביך ״ערות ו׳. פסוק
ם אחיך ערות שפירשתי. ומהטעמים ״עירית״, בזה ש  דודו)כ׳ ערות ■0ט״ פסוק )
שם אחיו ערות כ׳(.  אחותו ערות י״א( פסוק אביו,)שם ערות כ״א( כ/ פסוק )

 שלאחריו המפרט בתמונת א ת ירי ע מלת המקומות באלה פירש י״ו(. פסוק )שם
במפרט נח אצל שתרג׳ הטעם פשוטה. בסמיכות עירית מקומזת ובשאר ך׳

 שהתרגום המקומות אצל ח/ פסוק לעיל שביארתי כמו ידוע, מאיש שמדבר לפי
ם, עיי' - ר א יד ט היא״ אחיך ״ערות י״ח,ח׳(, )ויק׳. היא" אביך ״ערות ואצל, ש

 ״היא״, השם אחר שנאמר המקומות ברוב כמו במפריט, א עירית ת׳ י״ז( פסוק )שם
ו/ היא" בת ״ואם הוא״, בן ״אסכמו ״הוא׳/ ט ש  ״ברתא׳/ — ״ברא״ ת׳ ט״ו( א/ )

 50 עמוד )ברלינר עליו ומסורת ״נוקבתא׳/ ת׳ ד׳( כ״ד, )ויק׳. היא״ נקבה ״ואם
סגירותא ״מכתש ת׳ ומ״ט( וכ״ז. וכ״ה. כ׳. י״ג׳ )ויק׳. היא״ צרעת ״נגע וכן עיי״ש(,
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ש )עי׳ היא״ ק׳. מ"  קדושים שבפ׳ המקומות ובארבעה רבים. וכן במסורה( .׳ב י״ג, וי
שון תולה הוא  דודתו את ישכב אשר ״ואיש העונש, בהם שנאמר ולפי הכתובים, בל

 )פסוק גלה״ אחיו ערות אחיו אשת את ישכב כי ״ואיש כ׳(, )כ׳ גלה״ דודו ערות
ת את יקח ״אשר גלה״, אביו ערות אביו אשת ״את וכן כ״א(, תווג׳ערו חו  אחותו א
חוזר הערוה, תחלה נאמרה בכלן גלה״,  וכך, כך עונשו וו ערוה שגלה על ואומר ו

 )שם( — ידוע. בלשון באלו גם צ״ל לפיכך בה, שמדובר הידועה ערוה היא זה לפי
ץ" אחיו לשני ״ויגד חו א׳. )לקמן״בברא״ ת׳ מקומות בשאר ״בברא״, ת׳ ב  - כ״ד,ל
א(, כ״ד, דבר׳. — י״ט. כ״א, שמו׳.  שהגיד במה החטא כי ללמד שבא נראה י״
עי׳ רבעו או סרסו שדרשו כמו ולא ופרסום, בפרהסיא הדבר  הכלל כפי והוא רש״י( ו

עיי״ש. כ״ו( ד', שביארתי)לעיל
סו )כ״ג( _ כ סו וכסיאו. ת׳ אביהם ערות את וי כ  י״ד, )שמו׳• הרכב״ את ״וי
 שלא העין מן דבר להעלים כסוי הוראתו בארמית ״כסי״ הפעל ״וחפר". ת׳ י״ח(

מד. בה״ וכסו ״כסיאת״, ת׳ טו׳( יח/ )לקמן פניה״ ״כםתה כגון יראה,  ה/( ד, )ב
ת׳ פסוק )שם הקדש״ את ״כבלע וכן בה", ״ויכסון ת׳ ט(  הוראתו וגם מכסן״. ״כד י״

ם כמו מידיעה, ענין איזה ונעלם שנסתר ק׳. הקהל״ מעיני דבר ״ונעל  י״ג(, •ד, )וי
ם מד. אישה״ מעיני ״ונעל ב  לבבי׳/ אח ״ותגנוב וכן מכסא״, ״ויהי ת׳ י״ג( ה/ )
 ״חפא״ הפעל רבים. וכן מיני״, וכסיתא ת׳ וכ״ו( כ״ו, ל״א, )ברא׳ אותי״ ״ותגנוב

 עולה ותבניתו, צורתו כפי הצדדים מבל המכוסה דבר מסבב המכסה שהחומר מורה
 בעברי צפוי לשון כל לפיכך עבריו, בכל לגמרי בו ומדובק לגומות ויורד הבולט עם

שון כל וגם ״חפא" בתרגום לגמרי ובמחובר הצדדים מכל צפוי שענינו ״כסה״ ל
סו כגון ״חפא״, בל׳ מתורגם כ חפו", ת׳ הרכב״ את ״וי ההרים כל ״ויכסו וכן ״ו

כ׳( י״ט, ז/ )לעיל  בצפרדע ״וכן הצדדים, מכל מחפים שמים לפי ״ואיתחפיאו׳/ ת׳ ו
שמו׳. את כס ת ״ו א ב׳(, ח/ הארץ״) ס  ת׳ ה׳( י/ )שם ארבה של הארץ״ את ״וכ

 אפי ״ובהתת ת׳ ט״ז( מ״ד, )תהל׳. כםתני״ פני ״ובשת בו כיוצא ״וחפא׳/ - ״וחפת״
 בהתא׳/ אתחפיאו דהמן ״ואפי ת׳ ח׳( ז/ )אסת/ חפו" המן ״ופני וכן חפתני״,
בושה. מפני בלובן מצופים פניהם שהיו הכוונה

 פלח ״עבד בקצתם ספרים( ורוב )סביוניטה פלח עבד ת׳ עבדים עבד )כה(
 ״מבית תמיד ת׳ עבדים״ ״מבית כמו עבדות, פירש ״עבדים״ הבנה. בו אין עבדין״,

 ממש עבד לא אבל לעבדים לאחיו משועבד שיהי פלח" ״עבד וטעם עבדותא״,
שמו לעולם ״ועבדו בו כיוצא לרבו, קנוי שגופו  ת׳ עברי, עבד אצל ו'(, כ״א, .,)
 דוד, אצל י״ב( כ״ז, )ש״א. עולם״ לעבד לי ״והיה וכן לעלם׳/ פלח עבד ליה ״ויהי

 כ״ח, )שם במלחמה לו לעזור משועבד שיהי הכוונה לעלם״. פלח עבד לי ״ויהי ת׳
שעבד׳. עביד ליב״ע״ המױח׳ בת״ ״וכן א'( מ

שכן )כו( שרי ת׳ שם באהלי וי  גרסת )סביוניטה( שם במשכני שכינתיה וי
 כמו רבים ל' שהיא מאד, נכונה שם״ ״במשכני הגרסא דשם״. ״במשכניה הספרים

שראל", שכינתו ״ישרה כפרש״י: שלטה, ברכה ווו שם״, ״באהלי בכתוב  לפי וגם בי
 הראשון במקדש שרתה והיכן וכו/ ליפת אלהים שיפת ״אע״פ שמביא: המדרש

אי עכ״ל, שם״ מבני שהיה שלמה שבנה  בלבד, שלמה בבית שתשרה הכוונה אין וד
שון וכן עולמים, ובבית ובשילה שבמדבר מועד באהל אף אלא  י/ )יומא הגמרא בל
 רבים ל׳ שם״ י הל בא אלא שורה השכינה אץ ליפת אלהים דיפת גב על ״אף א׳(
כן אין ובילקוט, פ/ל״ו. בב״ר. ו דשם". יחיד״במשכניה ללשון הספרים לשנוי טעם למצוא ו

 ״גבר הספרים גרסת )סביוניטה(, בארעא גבר ת׳ בארץ גבר להיות )ח( י.
לצורך. שלא הוספה והיא הסמוך, בפסוק ציד״ ״גבור אצל כמו תקיף",

ט( אוג״ר ז״ל שד״ל הח׳ תקיף. גבר ת׳ ה׳ לפני ציד גבר ) (7 עמו ח/ נתיב )
ורבה יושביה לפני ידים רחבת הארץ שהיתה הראשנים בדורות כי :טעם בטוב כתב



 הארץ מלכי היו והם במדינה מאד חשובים הציד גבורי היו השדה חית עליהם
מן אבל ושריה,  התחכם כן על הציידים ולא נכבדים החיל גבודי רק היו המתרגם בז

 כיב״ע תרג' ולא ע״כ• העם, לפני לתפארת תקיף בגבור ציד גבור להחליף אונקלום
עיי״ש. כ״ו, ד׳, לעיל שביארתי הכלל מפני רש״י( )עי חדל דרשת לפי מרודא״ ״גבר

 על לאיתפרעא ה׳ ואיתגלי ת׳ המגדל ואת העיר את לראות ה' וירד )ה( יא
בד ״על ומגדלא. קרתא עובד עתיקים( ספרים ועוד )סביוניטה ומגדלא״ קרתא עו
ביו״ד עובדי ״על (27 הערה 24 )עמוד. באוג״ר כתוב עובדי״, ״על ספרים ברוב
 יותר והמגדל העיר מעשה יחיד, ל׳ ״עובד״ יהי מדוע הבנתי ולא עכ״ל, טעות״ והוא
אולי ומגדל, עיר שנים, על מוסב הוא הלא ״מעשי״, רבים, ל׳ מעובדי נכון לא ו •• ז

״לאיתפרעא צ״ל אז כי טעות, יהי ווה ״עושי״ שטעמו עובדי וקרא בנקודות דקדק
 בל׳ משמש ״איתפרע״ הפעל החוטא בבחינת הלשון, משפט לפי כי ״על״, ולא מן״

ה״ נא ״ארדה בפסוק ״על". בל׳ החטא ובבחינת ״מן״ א אר  כ״א( י״ח, )לקמן ו
 אנשי אצל אבל ״לאיתפרעה״, — ״לראות" ת׳ מיד, היה שהעונש כאן ״ואידין״• ת׳

 אני ״המכסה כדכתיב לאברהם, סודו שגלה עד הדין לחרוץ הקב״ה רצה שלא סדום
אידין״. - ״ואראה״ ת׳ י״ו( פסוק )שם וגו׳ מאברהם״ ״ו
ש ישמעו לא אשר מ(  נ״א ועוד( פתשגן )םבױניטה ״אינש״ ת' רעהו שפת אי

בר עליו מסורת ״גבר״,  המדויקים נוסחאות אצל רק נמצא ו ת״ שסימן מצאתי ו ת״ ג
ם למלות ר״ת הוא ולע״ד והנכונים, ק, תרגו קי  משגיאות. ומזוקק מוגה פירש ו

שון שלדעתו פתשגן: בשם כותב והוא (74 עמוד )ברלינר נש אי  לפי עקר ״אינש״ ל
 איש שמשמע ״גבר״ מצינו כי מספיק, אינו זה וטעם ע״כ. ונקבות זכרים כולל שהוא
שמו׳. מאוד הרבה ואשה ם(, ועוד ול״ג וכ״ו כ׳. כ״א, )  הטיב נעיין גם והנה רבי

 הכלל הוא הנכון הטעם אגב. דרך אלא טעם לנתינת אומרו שלא נמצא בפתשגן
 — א׳. מ״ה, — י״א. ל״ט, ברא׳. כגון ״אינש״, לשון תמיד בתרגום נוהג שלילה שאצל
 נפקד ״ולא כמו לבד, אנשים הכוונה אם וגם בהם, כיוצא וכל כ״ב י״ב, שמו׳.
ש״ ממנו  בכלם כ״ה( י״א, — כ׳יד. ט׳, )שם איש״ יתיצב ״לא מ״ט(, ל״א, )במד׳ אי
ש״; תרג׳  ירים ״לא כגון ״גבר״, לתרגם צריך דוקא זכרים לברר רוצה אם רק ״אינ
ש א׳. ידו״ את אי ם ת׳ מ״ד(, מ״א, )בר בר ״לאירי ה ג תידי  שתו ״לא וכן זין״, למיחד י
ש שמו׳. עדיו״ אי ה״, תיקון ״גבר ת׳ ד׳( ל״ג, )  תתקשט שלא ללמד כדי והוא זיני
 ״לא וכן ה׳(, כ״ב, דבר׳• מ״ש ועי׳ א', נ״ט, )נזיר הפרצות מפני וין בכלי אשה
ש״ מפני תגורו א", קדם ״מן ;ת י״ז( א׳, )דבר׳ אי בר  — גדול. אדם מפני הכוונה ג

ס״ד. כ״ו במד׳. כ״ג. י׳ שמו׳. מ״ש ועי׳
ב( יב גוי ואעשך ) ל ל דו (:10 עמוד )ברלינר מסורת כאן יש סגי. לעם ת׳ ג

מן גוי סי ל ל דו ת ג שי א ה בר אל ת ו ר סגי. לעם שמו ב ד ה וי אל ם ו  הדברי
שון — רב. לעם  ״רב״, הפשוט תרגומו ומעלות באיכות גדולה שטעמו ״גדול״ ל

שון  כי המסורה לנו מודיעה והנה ״סגי״, תרגומו בכמות רבוי שמשמעותו בעברי רב ול
מ״ו, — י״ח. כ״א, — י״ח י״ח, — כ׳. י״ז, לקטן )כאן. בראשית בספר  בספר וכן ג׳(, ו
 ובספר י״ב( )י״ד, במדבר בספר אבל סגי״, ״לעם ת׳ גדול״ ״לגוי י/( )ל״ב, שטות
 הבטחות אצל נאמר הוא בראשית בספר כי הטעם רב״. ״לעם ת׳ ה׳( )כ״ו, דברים

 הארץ״)לקמן כעפר ורעך את ״ושמתי שנאמר כמו הכמות, רבוי ענינו ועקר להאבות
ם הכוככים״ את ״וספור ט״ו(, י״ד, ש  על אשר וכחול השמים ״ככוכבי ה׳(, ט״ו, וגו׳)

 לגוי אותך ״ואעשה וכן סגי״, ״לעם בכלם תרג׳ כן על י״ז(׳ כ״ב, )שם הים״ שפת
 בכמות רבוי שכוונתו מוכח העגל במעשה למשה הנאמר י׳( ל״ב, )שמו׳ גדול״

ב עצום ״לגוי המעשה: בספור תורה במשנה משה מדברי ר מנו״)דבר׳. ו  ט״ו,י״ד( מ
 ״ואעשה המרגלים במעשה למשה שנאמר מה אבל מיניה״. גי ם ו ״תקיף! ותרג׳
ל לגוי אותך דו שמסתברא לפי רב״, ״לעם ת׳ י״ב( י״ד, )במד׳. ממנו״ ועצום ג
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 אותי ״וינסו כדכתיב פעמים, הרבה קלקלו כבר כי ובמדות, במעלה גדולה שהכוונה
 כי הרבוי, תועיל לא מהראשונים טובים אינם ואם כ״ב(, פסוק )שם פעמים״ עשר וה

אבדו ישחיתו ם: ובספר כמוהם■ וי ל לגוי שם ״ויהי דברי דו  ה׳(, )כ״ו, ורב״ עצום ג
 ברכה״ ״והיה )שם( — הפשוט. טעמו לפי אחד כל תרג׳ ביחד, ״ורב״ ״גדול״ שנאמרו

כ״ט( י״א, )דבר/ הברכה״ ״את כמו לפעל, המופשט שם החליף מברך׳/ ״ותהו ת׳
כיון פעול, בינוני ״מבורך״ משמע ״מברך״ כי צ״ע אולם מברכיא״, ״ית ,ת שאמר ו
אי ״ואברכך״ הקב״ה לו  בני מן גם מבורך שיהי שהכוונה נראה לכן מבורך, יהי וד

פועל בינוני מברך״, ״ותהי יב״ע בת' מברכיך/ ״ואברכה בסמוך הנאמר כפי אדם,
ש״י(. )עי בידך״ נתונות ״הברכות בב״ר חז״ל כדרשת  מברכיך״ ״ואברכה ג׳: פסוק ר

 הלשון להשות יחיד בלשון מברכך ת׳ כחב: לגר נתינה ב״ם מברך״ ״ואברך ת׳
שון ״מברכיך״ בכתוב כי אף ״ומלטטך/ עם, ־ך הקנין בכנוי אבל עכ״ל; •רבים ל
 לסימן לפעמים כתבו האחרונים רק לרבים, יחיד, ל' בין עתיקים בספרים הפרש אין

ך הרבים ביו״ד. ־י

שר הנפש ואת )ה( שו א ברלינר מסורת לאוריתא. דשעבידו ת׳ בחרן ע  עליו)
ה שם(: שי תרג׳ ע מ עבוד ד רי׳ ב׳ ש או שר ב שו א חרן ע אן(. ב שר )כ שו א  ע

שמו׳. העגל את  לפי הלשון שנה כאן וכן ע״ש(, שפירשתי הטעם מפני ל״ה, ל״ב, )
נפשות. בקנין נוהג אינו עשיה שלשון

שון ת/ ולא המקום, שם שבן טעמו שכם, אתר ת׳ שכם מקום )ו(  מפריט בל
עי׳ מלכו היה לא שכם כי שכם, של העיר דשכם׳/ ״אחרא י״ח(. ל״ג, לקמן מ״ש )

 מורה״ ״מישר ספרים ברוב ופתשג׳( )סבױנ/ טורה מישרי ת׳ טורה״ ״אלון )שם( —
 ל״ר טורה״ ״אלוני תורה במשנה שנקרא כמו ל״ר, ״טישרי״ שתרג׳ נראה אבל ל״י,

ל׳(. י״א, )דבר׳•
כן ופתשגן( )סביוניטה תק]יף ת׳ בארץ הרעב בד כ כי )י( רעב, אצל מקם בכל ו

 וחוק, הולך תמיד להיות הרעב תכונת כפי חוק, כמו עבר על תקיף עקר ף. תהי ספרים ברוב
 בשניהם ״ותקיף״ ת׳ ונ״ז( נ״ו. מ״א, )לקמן הרעב״ חזק ״כי — הרעב" ״ויחזק וכן

שון בכח שאינו מה להכיל, אין עד ביותר שנתחזק ומשמעותו  שטעמו ״תקיף״ ל
סתם. חזק

תי נא אמרי )י״ג( חו מדויקים( ספרים ועוד )סביוניטה את דאחת תרג' את א
מן (:11 עמוד )ברלינר עליו מסורת ״אחתי׳/ ספרים ברוב תי סי חו מרי א א  נא ד
תרג/ )כאן( ת ח א ם ד תי דוג חו א ה) טנ קטןכ׳ א אל  יכולתי דגם אחתיתרג׳. י״ב.( הי

 ״אחותי״ מלת ר״ל ׳. ג ר ת ת ח א ר א ש ו ג/ ר ת י ת ח א כ ח׳( ל/ לקטן אחותי עם )נפתלתי
 ברא/ מקומות: ובשאר את״(, שאחותי נא ״אמרי הענין, ברל״ת)לפי ״דאחת״ ת׳ )כאן(

 דר׳ הח׳ בשל וגם ברלינר דר׳ הח׳ של במסורה נשמט כאן ה׳ פסוק וה/ ב׳. כ/ י״ט. י״ב,
 ״אחתי׳/ ת׳ י״ב. כ/ לקטן אבל הקניין; כנוי בלא כלן ״אחת״ תרג׳ וט״• ז׳. ב״ו, לאנדויער

 בדפוס הגרסאות (.29 הערה 34 עמוד אזג״ר )עי׳ בכנוי. שניהן ״כאחתי׳/ ת׳ ח/ ל/ ולקטן
 נמצאת לא ו״ל שד״ל של ובמסורה אוג״ר, של אבללא )המסורה, עם כלן מתאימות סביוניטה

בארט דר' הח׳ בשם :כותב (1.6^61י1)00<10 7118.115)לאנדויער דר׳ הח׳ זו(. מסורה
 להשמיטה ראה ואונקלוס בתרגומים, הרבה נמצא בעדו מדבר של הכנוי חסרון כי

 במקומות ״אחותי״ שבמלת לפי הטלות, הברת להשוות כדי האלה, מקומות בששה
 אף השמיטה כן על התבה, בסוף מוטעמת אינה והכנוי מלעיל, הנגינה האלה

ם(: הוא. ש ״לאינתו״ ספרי׳ ברוב )םבױניטה( לאיתו- ת׳ ה אש ל לי אתה ואקח )
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 וטעמו: מקרה, שם והוא ״לאינתו״ או ״לאיתו״ ת׳ ״לאשה״ לשון כל היא, והיא
 כ״א, )שמו׳ ״לאמה״ וכ״ט( כ״ד, כ״ט, )לקמן ״לשפהה״ ״שפחה״, וכן אשות; לשם

 שאליו; ליחום אינה שהלמ״ר לברר שהוא ונראה שפחות• לשם ״לאמהו״ ת׳ ז׳(
״לאב״ ״תוך״ ת' כ״ג( ל״ח, )לקמן ״לבוז״ כגון לגמרי, וו למ״ר נשמטה ולפעמים

ט׳( ח׳. מ״ה, )לקמן ״לאדון״ — בון ״אבא״ ת׳ ו עוד(. _)םביוניטה רי ו
ט( תיתה: ת׳ אותה ואקח )י תרג׳ לקיחה :12 עמוד עליו)ברלינר מסורת ודברי מ  ד

ה ביר חוי ד הון ד ה ל סיב אורי׳. ג׳ נ לי אותה ואקח ב הי כאן(. לאשה )  וי
תו(. את ח יק ו כ״ג כ״ט, )לקמן בערב הב א א ל שי ארץ נ ק ה שכב אותה ח )וי  וי

 ״לקח״ פעל של לתרגום הכללים אצל שבארתי כפי — ב׳(. ל״ד, לקמן עמה
א׳.  כי המסורה ומודיע ״נסב". לשון בארמית אשה לקיחת בענין נוהג ט״ו(, ב׳, )בר

 ותרגם ״נסב״, בלשון בהם לתרגם שראוי אשה, בלקיחת המדברים פסוקים בשלשה
אן( לאשה״ לי אותה ״ואקח אצל רק נכון זה והנה ״דבר״. בלשון  ״וירא אצל וגם )כ
 לו לקח שהאיש ב׳( ל״ד, )לקמן עמה״ וישכב אותה ויקח הארץ נשיא וכו׳ אותה

שון בו שייך איך בתו״, לאה את ״ויקח לבן אצל אבל למשכב, בעצמו האשה  ״נסב״, ל
אין לאשה, לקיחה ולא הנהגה, היא כי  אותה ״ויבא בו שנאמר לפי שהטעם לומר ו

 לו אישה לאברהם אותה ותתן — הגר את — שרי ״ותקח בפסוק הלא וגו', אליו״
 לאשה״ ליעקב אותה ותתן שפחתה זלפה את ח ״ותק וכן ג'(, ט״ז, )לקמן לאשה״
 ;עי׳ באוריתא״, ״ה׳ במסורה צ״ל והיה ״ודברת״, בשניהם שתרג׳ ט׳( ל׳, )לקטן

הי שסימן אני ואומר פתשגן( א וצ״ל ט״ס, בערב וי הי ת, ו  פסוק על שמוסב בעל
שר האשה על מת ״הנך ״דדברתא״, שתרג׳ ג׳,( כ׳, בעל״)לקטן בעלת והיא לקחת א

 לך לקחת אשר הכוונה כי האחרים שנים אצל' כמו ״דנסיבתא׳/ לתרג׳ ראוי היה בה
שון באלו ת׳ שאעפ״כ והטעם לאשה.  נשואים דרך איננה שהלקיחה לפי דבירה, בל
ט״ו(. ב/ לעיל ט״ש )עי׳ כדת, ושלא

ט׳ צער מטי ת׳ צער באכה )י( סביוני  נראה ״לצער״. ספר׳ ברוב פתשגן(, )
 ת י״טו י', )לעיל סדומה״ ״באכה — גררה״ ״באכה בסופה,כגון ה״א אצל שרק

 השמוש בי״ת כשחסרה כמו הלמ״ד, השמיט ה״א, בלא שנאטי כאן אבל בלט״ד,
בתרגום. גם לרוב נשמטה בעברי

ב( כתיב״ע, למשכניה״ ״ופרם תרג׳ לא י״ח: פסוק לקמן־ וכן ופרס ת׳ ויאהל )י
אף ל״י, ״למשכניה״ לתרג׳ יכול לא המספר, מבואר אינו ״ויאהל״ שבמלת לפי  ו
מובן לגמרי, ״משכן״ השם נשמט כן על ל״ר, ״למשכנוהי לא הענין. מתוך ו

שין ת׳ וחטאים רעים )יג( הין בי חיבין בטטונ תינו בגויתהון. ו  בזה פליגי רבו
כן במטונם וחטאים בגופם רעים יהודה רבי ״אטר א׳( ק״ט, )סנהד.  בטתניתא פרש״י( )ו

 אחד, לצד להכריע שלא אונקלום שדדךז אעפ״י בגופם״. וחטאים בממונם רעים תנא
שין הכת׳ כלשון חרג' ולא הכרעה, בלא אפשר אי כאן חיביף, ״בי  שהיא לפי ו

 יעבר״ ״עד פעמים שהי כמו ענינים, לשני לפרש צריך חוטא, הוא רע כי יתר, שפת
שטו׳.  במלות הענין כפל אצל לרוב וכן ירדנא״, ״ית ארנונא״ ״ית ת׳ ט״ו( ט״ו, )
שונות.

 שבבחינת לברר ״םגיאין״ הוסיף דארעא. כעפרא ת/סגיאין הארץ כעפר )טו(
 כף כל אצל וכן להתפזר, ונוח למרמס שהוא במה ולא הארץ, לעפר ידמו הרבוי

 כבשרו״ ״שבה כמו מאליו, מובן או מבואר, אינו ההשתוות שענין במקום הדמיון
 למנות איש יוכל ״אם )שם(: — עט״ששם. י״ד( ט״ו, )שם ככפור״ ״דק ז׳(, ד׳ )שמר.

מני לגבר אפשר דלית ״כמא ת׳ ימנה״ זרעך גם וכו׳ כו' די מנוף, לא בנך אף ו ת  י
חרג׳ התנאי העביר האמיתית. הכוונה כפי האפשרית בהעדר ו

ד, א( י  תרגם לא איך הקשה פתשגן ב״ס דעממי, מלכא ת׳ גוים מלך )
שון הסמיכות תמונת כי הטעם ״עטמין״. שהרבוי מורה הנפרד במקום רבים בל
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 אחרים, במקומות בם״ד אבאר כאשר רבים, מן מקצת כעין אלא מוחלט, אינה
 אנשים שם שנתקבצו כפרש״י אלא רבים, גוים על מלך היה שלא משמע ״דעממי״

,״גױם״. המקום נקרא ע״כ גוים משאר שונים
״בטורא״ נ״א עתיק׳.( ספרי/ ועוד )סביוניטה דסעיר בטוריא ת' שעיר בהררם )ו(

שון אין יחיד, ל אינו ״בטורהון״ נוסח עוד יש אולם ביניהם, להכריע בידי ו  מדייק, ו
חיד, ל׳ שהוא שם אצל רבים הקנין בכנוי נסמך מצינו לא כי  על שמורה אע׳׳פ י

אף ;רבים אנשים קבוץ  )שמו/ עמא" כל ״ואתיבו כמו רבים ל' הפעל שלפעמים ו
 של המספר כפי תמיד הוא דל״ת, שלאחריו הקנין בכנוי הנסמך לא אבל ח׳( י״ט,

 הסמיכות כי בתרגום, המ״ם נשמטה לפיכך םעיר׳/ דבני ״בטורהון צ״ל והיה המגביל,
״מיסת". ת' ז׳( ל״ו )שמו/ ״דים" של המ״ם נשמט וכן שלהם, שההר מורה, לבד

 אולם ״חקל׳/ ספר׳ ברוב )סביוניטה( עמלקאה חקלי ת׳ העמלקי שדה 0)
ה ד'(, ל״ב׳ )לקמן אדום״ ״שדה שד  ״הקלי" הספר׳ בכל ל״ה( ל״ו, )שם מואב וב

- רבים• ל׳ ״חקלי״ עקר כאן שגם מוכח מזה במק״א, ועוד ״בחקלײ׳/
 וכ״י פתשגן, )סביוניטה, חימרא מסקן בירין ת״ חמר בארות בארות )י(

אינו הכתוב כלשון פעמים שתי בירין״ ״בירין ספרים ברוב (114 מינכן  בי עקר, ו
שון ״מםקן׳/ מלת תוספות מפני אחת נשמטה  שכלו משמע בירין״ חקליא ״ומישר ול

 בארות בו שיש משמעותו תהו אז כי בבי״ת ״ובמישר״ נאמר שלא לפי בארות, מלא
 של חומר טעמה אין ״חימרא״ מלת — להכפיל. צריך והיה כלו, על לא אבל

שון בו שיך לא כי כפרש״י לטיט אדמה  חומר, מעלות אינן הבארות כי ״מסקן״, ל
 הוראתו חימרא״ מסקן ״בירין שלשון כשמש ברור אלא המים, על צף שאינו לפי

,שקורין ארצי ופת המעלות מעינות ) ^ ^ מי) בל׳ בהעתקה מתורג׳ וכן ) ^1רו  ׳ג\¥(1?
ספון וגם ^(. 1, 9). בספרו ביו בנ ^ !^ ^  בסביבת נמצאו הוה היום שעד ידוע והנה !!
 נכר אינו הבארות, פי על באויר שנתקשה ולפי וו, ופת של טעינות המלח ים

הדורך באר ששם לפעמים כן לתוכה, נופל עליה ו ועטורה סדום לחיל אירע ו
ארץ שמים קנה 1)י״ט ה. ת׳ ו קניני ״קני״ אמר ״ולא כתב: פתשגן בם׳ ד

בר. קנך״ ״אביך קנאן. ממי בב״ר הכתובה השאלה מן להוציא  ת׳ ו׳.( ל״ב, )ד
 ־־ וארץ״ שטים ״קנה או קניניה״, ״ואת וה תרגם לא למה וצ״ע דיליה״, ״ואת

 ״עושה כפרש״י משמע ״דקניניה״ שלשון ליישב ויש עכ״ל. וארעא״, שמיא ״דדיליה
ארץ שמים ה׳/ של משמעות שאינו מה שלו׳/ להיות קנאן עשייתו ידי על ו  ״דדילי

 משמע שוה לפי קניניה״, ״ואת ולא דיליה״, ואת אבוך ״הוא ת׳ קנך״ ״אביך ושם
 ויכננך׳/ עשך ״הוא בפירוש אחריו שנאמר כיון הענין, כפל ויהיה בוראו, שהקב״ה

ת״ זו ״עם כמו דפרקף/ ״אבוך — קנך״ ״אביך תרג׳ שלא ומה שטו׳. קני  ט״ו, )
ת ״דפרקך", ת׳ ט״ו( קנו שע׳. עמו״ שאר את ״ל  הטעם ״למפרק" ת״י י״א( י״א, )י
 לפי למצרים, ירידתם קודם הפלגה, מדור הקדמונים, מימים מדבר שהכתוב לפי

 בני למספר עטים גבלות יצב אדם בני בהפרידו וכו׳ עולם ימות ״זכר לו שסמוך
 שיהיו במחשבה עלה שמתחלה משמע נחלתו״ חבל יעקב עמו ה׳ חלק כי ישראל

אינו שלו, — מצרים. גאולת על מוסב ו
 ברוב (,114 מינכן וכ״י פתשגן )סב׳ קימיה אינש ת׳ אברם ברית בעלי )יד(

 ביתיה" אינש ,,וכל כמו להמין כולל שם הוא ״אינש״ מיותרת, והױ״ד ״אינשי״ םפר׳
)עי״ש( רבים ביתו אנשי שמשמע א׳( ז׳ )לעיל

תן )כ( שר לו וי שרנו״)לקמן ״עשר וכן מכולא, עשרא מן חד ת׳ מכל מע  ע
 אעשריניה׳/ ״עשרא — מכולא מעשר ת׳ ולא אפרשיניה׳/ עשרא מן ״הד ת׳ כב׳( כ״ח,
בר. דגנך״ ״מעשר כמו ד  ״מעשר שת׳ כ״ב( פסוק )שם תעשר״ ״עשר כ״ג( י״ד, )

 המחויבים הדברים מן וכהלכה, כמצוה מעשר שאינו לפי תעשר", ״עשרא — עיבורך״
כן לו, אשר מכל העשירי חלק אלא במעשר,  י״ח( פסוק עליון״)לעיל לאל כהן ״והוא ו

הכהונה. על מצווה היה שלא לפי עילאה", אל קדם משמש ״והוא ת׳
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 של תרגם — מ׳ ״בר" — מדאכלו. בר ת׳ וכר׳ אכלו אשר רק בלעדי )כ״ד(
תרג׳ ״בלעדי",  מקום, בכל ״ברם״ או ״לחוד״ תרגומו ״רק״ נשמט, ״רק" מלת של ו

 כמו ״רק״. של תרגום ״בר״ ומלת ״בלעדי״ שנשמט לגר, נתינה ב״ם הג׳ כדעת ולא
 והשמיט ״המבלי״ תרג׳ קברין׳/ ״המדלית ת׳ י״א( י״ד, )שמו׳• קברים״ אין ״המבלי
אין״. שון ״ מד. אישך מבלעדי כגון מן", ״בר תמיד מתורג' ״בלעדי״ ל  כ'( ה/ )ב

 כיב״ע תרג' ולא דאחוה״, ממה ״בר ל״ב( ד,״ל )איוב אחזה" ,.בלעדי מבעליך״, ״בר
 מחוט אם וכו׳ ידי את ״הרמותי אמר שכבר לפי עדאה״ בכל רשו לי לית ״הלא

כו' יתר. שפת לגמרי היא לך״, אשר מכל אקח ואם ו
ב( טו, לד דלא ת' ערירי )  ״ערירים וכן (,14 עמוד )ברלינר עליו מסורת ו

תו״, ק׳. יהיו״ ״ערירים ימו שמו׳. כסף׳/ ״אין בו כיוצא וכ״ב( כ״א. כ', )וי  י״א( כ״א, )
אינו כםף׳/ ״בלא ולד״, ״בלא ספר׳ ברוב כסף׳/ ״דלא ת'  לא שבארמי לפי מדויק ו

איכ/ כח״ בלא ״וילכו בעברי שמצינו אע״פ הנשלל, דבר עם הבי״ת שמוש יבוא ( 
בן )שם( — כחא״. בתשות ״ואזלו בתרגום אבל ו׳( א/  אליעזר דמשק הוא ביתי משק ו
תי. הדין פרנסא ובר ת׳  )לקמן ק" ש י פיך ״ועל כמו פרנסא, ענין ״משק״ ת׳ דבבי

ש״י(; ״יתון״ ת׳ מ'( מ״א,  מראה כאלו ביותר לציינו היא ״הדין״ מלת ותוספות )ר
 הדין״, מלכותא כורסי ״לחוד ת׳ מ׳( ט"א, )לקמן הכסא״ ״רק בו כיוצא באצבע, עליו
מד. הדין״ מיתא ״ביסרא וכן ב  דביתי, ולא ״דבביתי״ ואומר עמש״ש. י״ב( י״ב, )

 כמו או נכריה, מארץ הוא בביתו אשר חשוב היותר גם כי קרובים, לו שאין לרמוז
 לאחרים, גם אם כי מפרנס היה לבד ביתו לא כי ושמלה, לחם ב״ם הח' שפירש

ש״י, לאחרים רבו מתורת ומשקה דולה נוטריקון דרך חז״ל שדרשו כמו  יומא )ר
ב'(. כ״ח,

ך אותם ויבתר )י( תו עי' םפר׳״בשוה״ ברוב וסביוניטה( )פתשגן בשוי ת׳ ב (
מד. מ״ש מד. בתוך" ״והעור ז'(. ט״ז, ב ב  במקום שהכוונה לפי ״במצוע, ת׳ ה׳( ל״ה, )

עי' בפנים, האמצעי  חלקים לשני הבהמות שנתח משמעותו וכאן ו'(, א', לעיל _מ״ש )
אינו ״במציעא״ כאן גם ליב״ע הטיוח׳ בת' שווים מחוור. ו

תן )שם( ״איש״ חבריה. לקביל פלג פלגיא ויהב ת' רעהו לקראת בתרו איש וי
 תרג׳ כן על בתרים, לשני עכשו ונעשו שנתחו מהבהמות אחת כל כאן משמע

 מלת לתרגם שהתחכם במה והנה רעהו לנגד בתר הבתרים שנתן ר"ל ״פלגיא״
שון ״איש א", ״בל  בשפה האמיתית הכוונה לפי הכתוב מליצת לפרש הצליח ״פלגי

 קביל כל דחד פסגא ״וסדר ליב״ע: הטיוח׳ בת׳ תוספות• שום בלי ומזוקקת ברורה
 ובת׳ כלן; של ולא אחד של משמעותו דחד" ״פסגא כי מחוור, אינו חבריה",
שוי הלשון ירושלמי  כצורתו, לגמרי הכתוב תרגם חבריה׳/ לקדמות פסגיה גבר ״ו

שנינו שין ו  בדאי״. זה הרי כצורתו פסוק המתרגם יהודה ד ״אמר א'( מ״ט, )קדו
 ויהיה דוקא. ״איש״ משמע ״גבר״ בארמית כי הבנה, לו אין הירושלמי לשון ובאמת
 נשאר הזה שהתרגום ונראה חבירו• לפני חלקו איש כל שנתן הלשון: לפי הטעם
מן מן שריד ק׳. ניחח ״ריח בו כיוצא המלות, לפי עדיין שתרגם מוקדם, ז ה״׳)וי  ו', ל
ה׳" לשטא דרעוא ״ריח ירושלמי בת׳ י״ד( תן כאונקלוס מלהגשים, נאמר ולא ד  ויונ
• נביאם על

 צפור שמשמע לפי צפרא״ ״וית תרג׳ לא עופא. וית ת׳ הצפור ואת )שם(
 שתים, אף ומשמע המין שם הוא ״עופא״ בארטי, כולל שם איװ ״צפר" כי אחת,

שון ״הצפוד׳ שבכתוב לפי רבים, ל׳ ״צפריא״ תרג׳ ולא חיד ל י
א( שב )י ב אותם וי תי א מינכן ת׳ו שגן,כ״י ת ה,פ סביוניט 0רפ״ וט״גשנת .114)

שב, של תרגום הוא תריך״. וי"נ ״ואפרח״, םפרים ברוב ויי עקר הראשון האוג״ר לדעת ״ו
 שרומז כותב פתשגן ב״ם (,36 הערה 35 עמוד )עי״ש מאחרונים תקון הם והאחרים

עיי״ש. בתשובה״ אותם ״וישב מ״ד פ/ )ב״ר. חז״ל דרשת ועל

27 טו יד לך לך בראשים
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עלוהי. נפלת סגי קבל אימא ת' עליו נפלת גדלה חשכה אימה והנה )יב(
 מצינו ולא וכה ל' שהוא סגי״ ״קבל על ולא ״אימא״, על מוסב נקבה ל׳ ״נפלת״

החשכה. בעבור איטה והכוונה החשך, בבחינת נפילה
ד----הלכא יתובון ת׳ הנה ער וכר שלם לא כי הנה ישובו )ט״ו( כעך. ע

 הזטן, על מורה הנה״ ״עד להכא; כמו ״הלכא״ ת׳ המקום על שמורה לבד ״הנה״
נתה״ש. באור עי׳ עתה, עד כמו כעך'/ ״עד ת׳

ופתשגן( )םבױניטה ״אשר״ בהשמטת עדא ת׳ הגורים בין עבר אשר )יו( 71
(.37 הערה 35 )עמוד אוג״ר ועי' י״ב( ט', לעיל ט״ש )עי׳ ״דעדא". ספר׳ ברוב

 אף שברצונו מה תמיד שיעשה טעמו באנשא, טרוד ת׳ אדם פרא )יב( טו
 מברר ואונקלם לערוד, מדמי יב״ע בת׳ אדם, לשום ישתערד שלא אחרים, רצון נגד

וטרוד״. ״סטי ת׳ י״ח( כ״א, )דבר. ומורה״ ״סורר כדרב.־, הרמיון
 צרכין יהון אינשא ואף לכולא צרוך יהי הוא ת׳ בו כל ויד בכל ידו )שם(

 אינשא״, בני ״וכל אינשא״, ״ובני מתחלפים והספרים ועוד(. 114 מינכן כ״י )סב/ ליה
 כי ומחווה מזוקק הלשון שיהי לבד משובח וה הרי המקצר שכל עקר והראשון
 חו״ל דרשת הרחיק והנה י״ח, י״ה לעיל ט״ש )עי' אינשא בני כל משמע ״אינשא״

 לטובה, הענין ודורש ,0כ״ ד׳ )לעיל שבארתי הכלל לפי נפשות, ובוזז גולן שיהי )ב״ר(
 י', )משלי תעשיר" חרוצים ״ויד כמו שלו, ומתן ומשא עסקיו ״ידו״ שפירש ונראה

 רחוקות, למדינות סחורות שמביאים הישמעאלים אורחות על רומז ואולי (,,ד
לסחורותם. צרכים והם להם, למכור המדינות לבני שצריכים

לי. דאתגלי בתר חויא שרתי אנא אף ת' ראי אחרי ראיתי הלם הגם )יג(
 הכא", ״הברם מתחלפין: אחרים ספרי׳ מדויקים, ספרים ורוב בסביוניטה הגרסא כך

 ״הברם״ מדויקות, אינן הספרים נוסחת עקר.( )הראשון אנא", ״האף הכא״, ״האף
תרג גם (20 עמוד )ברלינר המסורה לפי נכון אינן מ רי׳ ב׳ ברם ד או מן ב ס  ו
ם אף י״ב(. כ', )ברא׳. אטנה וג ק׳. ואת גם ו  מקומות שאר ובכל ד(.״מ כיו, )וי

 ״הכא׳/ שמתורג׳ ״הלם״ מקום בשום מצינו לא כי שבוש ״הכא״ וכן ״אף", תרגומה
 אלא מקום, על מורה אינה ״הלם״ מלת וכאן ״להכא׳/ שטעמו ״הלכא״, רק אלא

 שפירשתי. כמו בכלן, מיותרת התמיהה וה״א חו״ל, דרשת כפי העתידה, גדולתה על
 כמו הקיימת תמיהה בל״ע יש )כי להחלטה התמיהה כדרכו שנה ״אף״, ת׳ ״הגם״

 אף חזיא", שרתי ״אנא ת׳ ראיתי״ ״הלם נתל״ג(, כ״ז. ב', ש״א. נגלתי" ״הנגלה
חזיון לדבור נזקקתי כלומר רואה, להיות החילותי אני  חז״ל דרשת לפי נבואה, של ו

 הביאותני כי אמר דאת היך למלכות אלא לדבור שנזקקתי די ״לא מ״ה( פ', )ב״ה
 שמוסב לפי ״אתחױ״, בלשון ולא לי״ דאתגלי ״בתר ת׳ ראי״ ״אחרי הלם". עד

 של חזיון זלא לעינים התגלות רק היתה וזו שם(, )ב״ר אברהם בבית שראתה למה
נבואה.

 אשתך שרה ״איה בפסוק וגו׳. בין היא הא ח׳ ברד ובין קדש בין הנה )יד(
 ״היא״ מלת להוסיף צריך כאן במשכנא״, ״הא ת ט׳( י״ח, )לקטן באהל״ הנה ויאמר
 המלאך, על שמוסב לטעות מקום שיש כיון נקבה, ל׳ שהיא הבאר שהכוונה לברר
 — מספיק. אינו וטעמו (39 הערה 35 )עמוד אוג״ר עי׳ לטעות, אפשר אי זשם

שבוש. ״לעטטין״ בקצתם ספר( ורוב גסביוג׳ לכנשן ת׳ לגוים ונתתיך 0) יו,
שרה אברהם (:16 עמוד )ברלינר עליו מסורת שן. ו לכנשת. ומשה יעקב לכנ

 יעקב ואצל ״לכנשן׳/ ״לגױם״ ת׳ 0ט״ )פסוק ושרה )כאן(, אברהם אצל ר״ל -
שבטין״ ״לכנשת ת׳ י״א( ול״ה, - ג׳. כ״ח׳ )לקטן גוים" ״וקהל וכן עמים״, ״לקהל

יעקב״. ״לכינשת ת׳ ד׳( ל׳יג, יעקב״)דבר. ״קהלת משה ואצל שבטין", ת נש ״וכי -
 ״עמטין׳/ בלשון מקום בשום תרגם לא ישראל על בטוסב )רבים( ״גױם״ לשון -

ת׳ כ״ז( ופסוק י״ב, )פסוק נכר״ ״בן נכרים, על רק בתרגום טורה זה כי ״עמטיא",



שון כל וכן עמטיא״, ״בני והשני עמטיך, ״בר הראשון רי". ל  אצל תרג' ולא ״ני
שון יעקב; אלא השבטים העמידו לא שהם לפי ״לשבטיך, ושרה אברהם  ״כנשן״ ל

ם" ״ישראל כרש״י ושלא ישראל, של כנםױת טעמו עי' ואדו רמב״ן(. )
ם )שם( מלכי י״א. ל״ה, לקטן וכן בעממיא. דשלטין וטלכין ת׳ יצאו ממך ו

היו״, טמנה עטים ״מלכי ט״ז( )פסוק לקמן שמפורש כפי בעמטיא״ ,,דשלטין הוסיף  י
 מלכים ישראל מבני יחידים שיהיו משמע וה כי עממין׳/ ״מלכי כפשוטו תרג׳ ולא
 אחד כל כי בכלל, ישראל לכל תועלת אין ווו אחרות, בארצות נכרים עמטם על

 יכבשו ישראל שמלכי משמעותו בעטטיא״ דשלטין ״ומלכין ארצו, לטובת ישתדל
היו עליהם וישלטו נכרים של אחרים עמים עובד. למס לישראל וי

ד( י״ב, )פסוק ימול לכון, מגור ;ת לכם המול )י( )י״ג( ימול המול עזר, וי
ם״ הם ״כאשר וכן מרו, )כ״ו! נטולו יגור, מגור לי טו מריך ת' כ״ב( ל"ד, )לקמן נ ״
 ״אתגורא ״יתגור״, לכוך, ״יתמר ספרים ברוב עתיקים(, ספרים ועוד בסביוניטה )כך

מירין״. ״אתמרו״ יתגור״,  בבנין מקום בכל המילה בבחינת תרגם שאונקלוס נראה ״
 שנמצא כיון ״גויר״, או ״אתמר״ בל׳ לשמש רצה שלא לפי פועל, ובינוני הקל

 ת׳״אתרמרית״, נ״ד( ג', )איכה נגורתי״ ״אמרתי כגון מטובה, או מחיים נגזר בהוראת
איוב מבטחו״ מאהלו ״ינתק ח י״ח, ) שון ״יתגור׳/ ת' י״  ״וכרות״ של תרגום ״גויר״ ול
 ואצל האב, ״יגור״ הכוונה ימים שטנת בן ואצל רע, מום ומשמע כ״ד( כ״ב, )ויק/

 עצמם, את מלו הם כאלו נחשב רצונם לפי שנעשה כיון אברהם, בית ואנשי ישמעאל
שנו לתקן חשבו והאחרונים נפעל. ללשון ו

טו( תי וגם ) ת תין. ת' בן לך ממנה נ תוכן יח/ ט׳׳ו, לעיל פתשגן עי׳ אי  ו
(.41 הערה 35 )עמוד באוגר הובאו דבריו

כו׳ ויצחק )יז(  והדי ת׳ וגו׳ תשעים הבת שרה ואם יולד שנה מאה הלבן ו
 ולא ולד״, יהי ת'״ ״ױלד״ וגו׳. תשעין הבת ושרה ולד יהי שנין מאה הלבר וכו׳

בר. כ״ז. כ״ב, .7)ויק כמו ״יתיליד״, ט(, ט״ו, ד  חסר, הוא וכאן נאמר, הפעול שם כי י״
 אפשרי. היותר צד על הכתוב ללשון דומה ולדי ״יהי ותרג׳ בן״, ״יולד ומשמעותו

 שנה ולא התמוהה, בה״א תשעין" ״הבת — מאה״ ״הלבר שתרג׳ מה צ״ע אולם
 ושמח מאמין שהיה ללמד שמחה לשון ״וחדי״ שתרגם כיון וי״ל להחלטה, כדרכו

עי׳ הנס. על ופליאה הצלחתו גודל על תמיהה שהיא שמוכח לפי לשנות, צריך אין רש״י( )
ד ביתו אנשי וכל )כז( לי ת בית י די ת׳ כסף ומקנ לי א. ביתא י פ ס כ ביני וז

ד (:17 עמוד )ברלינר עליו מסורת רבים. לשון לי ד י לי תרג׳ וי מ די ד לי די י לי  וי
רי׳ ב׳ או תו ב א לו מו אן(. נ ד )כ לי תו וי ק/ בלחמו יאכלו הם בי א(. כ״ב, )וי  י״

שון בלחמו׳׳ ״יאכלו ושם ביתו״, אנשי ״וכל כאן שנאמר לפי הטעם  אבל רבים. ל
ד ת׳ בית״ ״יליד י״ב( )פסוק לעיל לי  י״ג בפסוק וכן ״ימול׳/ כמלת ל״י, ביתא״ ״י
בין״ ״יליד״, ת׳ כםפך״ ומקנת ביתך ״יליד מול״. ״המול כמו ל״י ״וז י

ם 29 יז לך לך בראשי

א ח* י ויר
מר )ג( א ך חן מצאתי נא אם אדני וי עיני  בעינך וכו׳ ה׳ ואמר ת׳ ב

:17עטו' מסורת)ברלינר עליו ויש נ״א״קדטך״. עתיקים(, ספר׳ ועוד פתשגן )סביוניטה, ) 
ך כל עיני בי ב א דג ש ך קוד  תעבר נא אל מן בר תרג׳ קדטך הוא ברי

אן(. מעל שון כל ר״ל )כ הכבוד מפני ״קדטך״ מתורג׳ להקב״ה בטוסב ״בעיניך״ ל
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 מאד האריך פתשגן וב״ס סתירה, לכאורה וזו קדש, ״אדני״ שתרג׳ אע״פ מכאן, חוץ
שו, אני בפירו שון כדרכו תרג' אונקלוס— .העניו שנוי בקצת בקצרה דבריו אפרש ו  בל

 אבל שבהם, לגדול שהדבור כפרש״י פנים, לשתי הענין שדרשו חז״ל דעות שסובל
 אלעור ר' משום וראב״ע יהושע ר׳ אחי בן חנינא כדעת קודש, השם ט״מ

 היה התרגום, לפיי והנה — ה״ט. פ״ו יסוה״ת ה׳ רמב״ם ב'( ל״ה, )שבועות הטודעי
מכוון מדבר אברהם  ת' לא כן על וחול, קודש והשם למלאכים, וגם להקב״ה ו

ה'( ד׳. ב׳, )נחט׳. למלך״ ואומר שמים אלהי אל ״ואתפלל כמו והוא ״קדמך״,  ו
 הג׳ להרב והטצוה )התורה לה׳ תפלה כוונתו עקר היה למלך שדבר שהדבור
ם ״ויאמר בו: כיוצא מלבים(. ה  ״ואמר ת׳ י״ח( י״ט, )לקמן אדני״ נא אל לוט אלי

הון״  ״קדם״, בל׳ תמיד מתורג׳ הקב״ה אצל שאליו ייחום וכל קודש, שהשם אעפ״י ל
 מצאתי נא ״אם שלאחריו בפסוק אבל ולמלאכים, להקב״ה היה שהדבור לפי

ך׳ עיני  את ״להחיות בו שנאמר לבד, להשם לבו מכוון שהיה לפי ״קדמך״, ת׳ ב
עי' ולהחיות, להמית בידו שיש מי נפשי״ שם(. רש״י )

ל )ז( א כן ופתשגן(, תורי)סביוניטה ולבית ת׳ אברהם רץ הבקר ו  יב״ע, בת' ו
 נראה אולם תורי" ״ולות ספרים ברוב הבקר, שבו בית או מקום ״ולבקרותא״,

 ״לענא״ ת׳ ט׳( כ״ז, )לקמן הצאן״ אל נא ״לך אדם, בבני רק נוהג לות שלשון
 צאנו״ אל השדה וללאה לרחל ״ויקרא בפסוק אבל עתיקים( וםפרים פתשגן )סבױנ/
ת לחקלא וללאה לרחל ״וקרא ת׳ (,ד ל״א, )לקמן  שלא הלשון, יופי מפני עניה״, לו
פשוטה בלט״ד זו אחר זו תיבות ארבע לדבר

ה )י( הנ  ״והא ספר׳ ברוב ופתשגן( ברא)סביוניטה והא ת׳ אשתך לשרה בן ו
תרג׳ הבן בן, (:17 עטר )ברלינר עליו מסורת בר״. ט א ד רי׳ ג׳ בר או ב ב  שו

שוב אן(. א ם על )כ לוד הבן כל ט״ו(. א/ )שטו׳• הוא בן אם האבני שמו׳. הי  א/ )
 באים״ גמלים ״והנה כטו ״והנה״, מלת בשביל במפריט, ״ברא״ תרג׳ כאן - כב(.

 ״והא ת׳ ב׳( כ״ט, )לקטן ׳,בשדה באר ״והנה גטליא״ ״והא ת׳ ם״ג( כ״ד, )לקמן
 שטז׳. בכה״ נער ״והנה חילמא״, ״והא ת׳ ז׳( ט״א, )לקמן חלום״ ״והנה בירא״,

ש׳. עימד איש ״והנה בכי״, עוליטא ״והא ו׳( ב/ הו  גברא״. ״והא ת״י י״ג( ה׳, לנגדו״)י
 כמו הטרחא להראות כדי הוא בידוע, ״בדא״ כאן שת׳ הטעם פתשגן ב״ם לדעת

תרגומו ״אח״ כי בטילים, דברים והם אחא, שחרג כ״ח( כ״ד, )לקטן אח״ ״ולרבקה ־ד ־1־ י
ט׳. - י״ט. ומ״ד, — וו'. ו׳. ט״ג, )לקטן אחא, טקום בכל ובפסוק ועוד. ד׳(, ט׳, ויר
קוניו״ בן ילדתי ״כי  ״אם אצל ״בר״. ות׳ בטרחא ״בן״ מלת ז׳(, כ״א, )לקמן לז
 הבן ״כל ואצל כ״ב(, ט/ לעיל מ״ש )עי׳ ״הוא״ שלאחריו לפי הטפריט הוא״, בן

הידעה. ה״א מפני הילוד״
 לבנוהו י״ט( י״ז, )לעיל אחרױ״ ״לורעו אחוחהי. והוא ת׳ אחריו והוא )שם(

שון הי. תרו ב מצד הפוך האחור, צד פירש טקוטי, לאיחור שמורה ״אחר" ל
שון מתורג׳ הפנים,  האחור בצד היה שהדלת טעמו אחורוהי״ ״והוא ״אחור״. בל

כן, המלאך, של ״ז( י״ט, )לקמן אחריך תבט אל ו  שלו, האחור לצד ״לאחורך״, ת׳ י
חרי א מד׳. המשכן ״ חנו״)ב רי ת׳ כ״ג( ג׳, י חו א  כשהכוונה אבל רבים■ וכן משכנא, ״

מני איחור  ״בתר ת׳ כ״ט( ט׳, )לעיל המבול״ ״אחר כגון ״בתר״, בלשון תרגומו ז
 )לקמן אחרױ״ םגר ״והדלת תעיברון״. כן ״בתר ז׳( )פסוק תעבורו״ ״אחר טופנא״,

 רגיל דלת שסוגר טי כי הבית, מן שיצא אחר טעמו בתרוהי״ ״אחד ת׳ ו׳( י״ט,
ש״ב, אחריה״ הדלת ״ונעל וכן אחורו, ולא אליה פניו להיות ״ז. י״ג, )  ת׳ ח( וי״ י

— לה. הלכה והיא החוצה, שהוציאה אחר פירש ״בתרהא״
 בין ההליכה בתחלת בין זמני, איחור ביניהם יש וה, אחר זה שהולכים שנים

נוהג לפיכך השני, קודם הנרצה למקום ובא ממקומו הולך שהראשון למקום, בביאה
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חרו ״ההולכים כגון ״בתר״, לשון בתרגום בו  ״בתר ת' כ'( ל״ב, )לקמן העררים״ א

חרינו" יעקב ״עבדך עדריא״, כן בתרנא״״ ״אתי ת׳ שלאחריו( )בפסוק א  אשתו ״ותבט ו
חריו" א אילו טאחריו, בהליכתה כלומר ״טבתרוהי״, ת׳ כ״ב( י״ט, )לקטן מ  נאמר )
לעיל(. עי׳ ״לאחורך״, י״ו( )פסוק ״אחריך״ כמו ״לאחורה״, תרגומו יהיה ״אחריה״

 תתורו ,,ולא כגון אחריו, להליכה דומה דבר לאיוה רוחנית ונטיה המשכה
חרי חרי לבבכם א א מד. זונים אתם אשר עיניכם ו ם״)ב ה חרי תר ת׳ ל״ט( ט״ו, א  ״ב
תר ליבכון הרהור ב הון״, טען דאתון עיניכון חיוו ו תרי חרי ״ללכת ב  אלהים א

ם״)דבר׳. חרי חרי אשר ״בעם בו כיוצא עממיא, טעות ר ת ב ת׳ כ"ח( י״א, א  אבשלום״ א
ם״. תר ב ״ד ת״י י״ט( י״ו, )ש״ב, שלו  בת״א ומוחזקים נשמרים האלה הכללים אב
תן כך. כל מדויקים שאינן תרגומים, בשאר לא אבל נביאים, על ויונ

 ברוב (114 מינכן וכ״י )סביוניטה איליד הבקושטא ת' אלד אמנם האף )יג
 שתרג׳ כיון ספק שאלת שהיא מובן כי ״הבקושטא״ עקר בקושטא״. ״הברם ספר׳

שון ״חיכת״ — ״צחקה״ י״ז, לעיל רש״י )עי׳ ולגלגה האמינה שלא ללמד שחוק, ל
שון ותוספת בהבנה מחוורת אינה בקושטא״ ״הברם גרסא שם(, שכתבתי ומה י״ן.  ל

לצורך. שלא
ח(  מסורת כאן יש יהוי, מהוה ואברהם ת׳ גדול לגוי יהיה היו ואברה׳ )י

ה (:18 עמוד )ברלינר הי תרג י מ הוי ד רי׳: ג׳ י או ם ב ה אבר ה ו הי אן(, י ברו. )כ ח  ו
אין ך חבר(, לו ) ה לא העטים מכל תהיה ברו הי ען י״ד(. ו׳, )דבר׳. עקר בך י מ  ל

ה והוא לעם לו אתך הקים הי  הענין וה על - י״ב(. כ״ט, )דבר׳. לאלהים לך י
ה (:56 עמוד )ברלינר מסורה עוד יש הי רי׳: ה׳ וי יה ג תר מ ד י או ם ב ה אבר  ו

א'. היו ק( י״ח(. י״ח, )בר חל ברו כ׳(. י״ח, )במדב׳. יהיה לא )ו ח  דר׳ הח׳ )לדעת ו
ען א׳(. י״ח, דבר׳. לאנדוער: מ דין כדלעיל. י״ב( כ״ט, )דבר׳. אתך הקים ל  )לא ו

ה הי ם תחת לגמרי, משובשת הראשונה המסורה י״ד( ד, דבר׳. עקר בך י ה אבר  ו
ה הי רי׳ ג׳ כתוב וגם היו, צ״ל י או  מלת רק מדויקת השניה אבל — ד׳,. וסמניו ב

ק" חל  השנית המסורה מביא (1^61נו'00ן:<6 ¥111 8. 14) לאנדויעד דר׳ הח׳ טעות. ״ו
ק כתוב היה ואולי וחלק, מלת בלא רי של ר״ת ודב״ בי ד א ו שי  יב״ע ת׳ עי׳ קוד

חלק וכתב הבין לא והסופר ה לא ו הי מלא. כתוב שהוא י
ה לא שסימן אצלי וברור הי ברו י ח ודבר׳. כ׳. יח׳ במד׳. על מוסב אינו ו

 הספרים בכל מצאתי ואנכי ״יהי״, אלא־ ״יהױ״ בסביוניטה נמצא לא שם כי א׳. י״ח,
 יהיה" ״לא הדברות בעשרת אבל האלה. המקומות בשני ״יהי" רק לידי שבאו

הוי" ״לא תורה ובמשנה שטות בספר ישנים, וגם חדשים ספרים ורוב בסביוניטה  י
 אלהים לך יהיה ״לא על מוסב שהסימן ספק אין והנה יהי״, ״לא מוער במעט ורק

חברו)דבר׳. ג׳( כ', אחרים״)שטר. חברו", הסימן יותר שייך ובזה ז׳(. ה׳, ו  בשניהם כי ״ו
מד׳. לך״ יהיה לא ״וחלק אצל שאינו מה לגמרי, שוה הלשון ב  בשני כי כ׳(, י״ח, )
 ומה — וכר. חלק״ לוי שבט כל הלוים לכהנים יהיה ״לא נאמר א׳( י״ח, )דבר׳.
שון בהרחבת יהוי״ ״לא הדברות בעשרת שתרג׳  הראתי )כאשר הענין לחזוק הוא ל
שון׳, הרחבת אצל במ׳׳א כן אופן, בשום לך יהיה לא שהכוונה ללמד הל  יהוי ״לא ו

 כגון יהי׳/ ״לא מתורג׳ גמורה שלילה הכוונה שאין במקום אבל ועקרא״, עקר בך
 יהיה ״כי בסמוך שנאמר לפי יהי״, ״לא ת׳ ד׳( כ׳׳ט, )דבר׳. אביון״ בך יהיה ״לא
 יהיה ״לא יג/( כ״ה, )דבר׳. ואבן״ אבן בכיסך יהיה ״לא וכן ז׳(, פסוק )שם אביון״ בך

 ולמדוד, למשקל אך שאסורים לפי יהי״, ״לא ת׳ י״ד( פסוק )שם ואיפה״ איפה בביתך
 כהנים ונחלת חלק אצל יהיה״ ״לא וכן בהם, לשמש מותרים אחר לצורך אבל
 מגרשיהן״ ואת אתהן עיר ושטנה ״ארבעים קבלו הלוים כי לגמרי, שלילה אינה ולוים

 היה בירושה להם שנפל או שקנו ומה החרם, שדה לכהנים וגם ז׳(, לט', )במד׳.
 לעשרת מוסב המסורה של שסימן וא״ס יהוי״, ״לא לשון שם שייך לא והנה נחלתם,

הדברות.
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ט( לי שם( )ברלינר מסורת כאן יש קדמי. גלי ארי ת׳ ידעתיו כי )י מי ג  קד
ב רי׳. י״ או ם, הוא המקומות מסימני אחד ב  אחיך ״אהרן י, ו ל ה וצ״ל ט״ס והוא הלו
מד. ידעתי״ וי הל ש כו׳)  (1831801168םנ11*61־בט**1>1<.73],1.•§~י 1x1.? 51)מאמרי עי' ד׳(. ג/ ו
שלפניה. ועל וו מסורה על

 ״גלי או ״ידעתיניה״ הגרסא לפניו היתה אם בברור יוצא אינו רש״י מלשון
 בו אני יודע כתרגומו תפרשהו ״אם עומדת: במקומה קושיתו מ״מ אבל קדמי״,
(.44 הערה 36 עמוד אוג״ר )עי׳ הלשון״ על נופל למען אין וגו׳ בניו את שיצוה

ם על ה׳ הביא ״למען — ה  ״על הספרים גרסת )סביוניטה( אברהם״ ,עם ת' אבר
 ״עם״ עליו״, דבר ״אשר אחריו שנאמר כיון ״על״ לומר רצה שלא נראה אברהם״,

מד׳. הקיר״ אל ״ותלחץ כמו ביותר, והתדבקות התקרבות על מורה כ״ה( כ״ב, )ב
בו, ודחקה שדבקה עד הקיר אל שנתקרבה )םבױניטה( כותלא״ עם ״ואדחיקת ת׳

קיר" אל בלעם רגל ,,ותלחץ שלאחריו מה עם הפרש לעשות ג״כ והוא )שם( ה
על יובת״ בת״א ודינא״. ״צדקתא ת׳ ומשפט" צדקה ״לעשות — ״בכותלא״. שתרג׳
שון נביאים ת׳ צדקה ל  טעמו ״משפט״ עם ובמחובר ״קושט״, או ״זכו״ לרוב מתו
ם, שופטים של צדק משפט  וחסד צדקה מעשה הוראתו ודינא״ ״צדקתא אולם ודייני

שע׳. בדין, צדק ומשפט לחברו אדם שבין ״ו(. ט״ז, ל״ב, )י וי
אידין. כען איתגלי ת׳ ואראה נא ארדה )כא( ה׳(. י״א, לעיל מ״ש ועי׳ ו

 דעלת הכקבילתהון ת׳ אדעה לא ואם כלה עשו אלי הבאה הכצעקתה )שם(
 )סביוניטה אתפרע. לא — ואם תיבין — אם גמירא עימהון אעביד עבדו לקדמי
 תיבין ואם תיבין לא אם גמירא עמהון ״אעביד :ספרים ברוב עתיקים(. ספר׳ ועוד פתשגן

אינו אתפרע״. לא שון, מחוור ו  היה ״שאם (:48 הערה 37 )עמוד באוג״ר כתוב וכן בל
שון אלא, זה בלשון אומר היה לא אתפרע, לא לומר רוצה אונקלום  אשבוק בל

 לך״ ישתבק תתוב ואם תתוב לא אם מנך לאיתפרעא ״עתיד בקין שאמר כמו להון
 האריך פתשגן ב״ם להולמה. קשה גמירא״ עימהון ״אעביד הגרסא והנה ד( ד', )לעיל

שו האוג״ר מדי, יותר בפירו  ענינו אין גמירא עמהון אעביד ״כי דבריו: תוכן מביא ו
תו סליחה, בהם אעשה אבל כלה בהם אעשה  בהון אעביד אמר שלא מפני וראיי
שון הרוב על שהוא עמהון, ואמר  הוא גם שפירש המלמד ס׳ מזכיר הוא גם חבה, ל
תן שתרג׳ דבלתים בת גומר את ויקח מפסוק ראיה והביא בזה, כיוצא  ואתנבי יונ
תובון דאם עליהון שון הנה להון, ישתבק י  כאן אף הסליחה, ועל התשובה על נדרש גומר ל
 פירוש הביא עוד אתפרע. לא ואם תייבין אם להון אסלח גמירא עמהון אעביד

בין לכלותם, כלה בהם אעשה עשו כצעקתה אם המלמד: לבעל אחר  שבים אם ו
בין שון ע״כ אנקם״. לא ונקה מהם אתפרע שבים לא אם ו האוגר. ל

 ומה לקבל, אפשר אי סליחה ענינו _ גמירא״ עמהון ״אעביד שלשון הפירוש
שון כי ראיה, אינה ״בהון״ ולא ״עמהון״ שאמר  המקומות בכל כמעט מתורג׳ כלה ל
שון  ראיה, אינה ג״כ ג׳( א׳, )הוש׳• גומר״ את ״ויקח ומפסוק עם, ,גמירא עביד בל

בין טוב לגמול בין ונוהג ״גמל״, עם נרדף בעברי ״גומר״ כי  לשון אבל רע, לגמול ו
 אם בין המלמד שפירש מה וגם כליון. אלא ענינו אין בארמית גמירא״ ״עביד
בין שבים  ונגד אונקלום דרכי נגד שזה לפי נכון אינו מהם, אתפרע שבים לא אם ו
 אזהרת כל אצל כי ותשכח דוק התשובה, מפני שיעמוד דבר שאין חז״ל דברי

 יכולים שהשומעים לפי כן, יאמר ולא תשובה, של התנאי אונקלום מוסיף פורענות
 שנשמר מבאר וכבר תשובה, מלעשות וימנעו מועלת אינה שהתשובה לחשוב

 ועוד להשומעים. למכשול להיות שאפשר המון לפני דבר מלהוציא תמיד אונקלום
 לא ואם תיבין - אם מוטעם צ״ל שבים, לא ואם שבים אם הכוונה היתה אם

:הוא כך התרגום פירש לענ״ד גדול. מפסיק שהוא בזקף תיבין ואם ולא אתפרע,
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 שתרג׳ לפי הכבוד נגד אינה אבל השאלה, א ה״ ״הכקבילתהוף של א ה"
אידין", — ״ואראה״ אין ״ו  )ש״א. נגלתי״ ״הנגלה כמו קיימת, תמיהה שהיא לומר ו

כן במוחלט איתגליתי״ ״איתגלאה ת״י שם כי כ״ו(, ב',  אהאב״ נכנע כי ״הראית ו
א. מ״  לתמיהה א שה״ נראה במוחלט. ראית הנה חױתא״, ״הא ת״י ט(״כ כ״א, וגו׳)

ושאר י כרש" גמירא״ עמהון ״אעביד ת׳ ״כלה״ — בארמית. נוהגת אינה קיימת
 אבל מהזקף. כמוכח עצמו, בפני מאמר הם תיבין״ — ״אם מלות - מפרשים.

 כרגע, ונחרצה כלה כוונתו אין גמירא", עימהון ״אעביד וכן בעברי ״כלה״ לשון
 קחת מאנו ״כליתם כמו, מעט, מעט בהן שיכלו רעות מאורעות עליהם אביא אלא

חו׳. ישראל״ שארית את עושה אתה ״כלה ג'(, ה/ .,)ירמ מוםר״  ת״י י״ג( י״א, )י
 לפי הגלות. ועל פלטיהו מיתת על שמוסב דישראל״ שארא עם עביד את ״גמירא

 לעשות פנאי להם שיהיה באופן מעט, מעט כלה אותם אעשה התרגום כוונת וה
שון תשובה, שובו, כדי טעמו תיבין״ ״אם ול מיו ״והיו בו כיוצא שי  ועשרים מאה י

/ אם שנין ועשרין מאה להון יהיב ״ארכא ת׳ ג׳( ו', )לעיל שנה" ף בו תו  שג״כ י
שובון״ כדי הכוונה  נאדרי ה׳ ״ימינך פסוק )על במכילתא וכן שם(. ט״ש ;)עי שי
 תשובה לעשות להם שהארכת סדום באנשי מוצא אתה ״וכן ר(: ט״ו, )שמר. בכח"

טיר וה׳ ונאמר וכוי עשו ולא מ  תשובה עשו אם וגר ואש גפרית עמורה ועל סדום על ה
 אדעה״ לא ״ואם — כ״ד. פסוק לקטן יב״ע ת׳ עי׳ ואש״ גפרית לא ואם מטר הרי
שובו לא אם טעמו אתפרע״ לא ״ואם ת'  בהם ״ויודע לשון ״אדעה״ פירש אתפרע, י

שופ׳. סכות״ (אנשי את ט(: פ׳ )ב״ר שנדרש וכמו ט״וג ח/ )  מדת בהם אודיע ט״
שון תיבין״ ״אם שמלות י״ל ועוד - בעולם. הדין  אם ״ועתה בפסוק כמו קצר ל
שטו׳. וגו׳ נא״ מחני אין ואם חטאתם תשא ש״י: ל״ב( ל״ב, )  תשא אם ״ועתה פר

איני טוב הרי חטאתם כן קצר מקרא ווה מחני אין ואם מחני לך אומר ו  הרבה״ ו
 ואם להוביהון שבקת אם ״וכען שנוי שום בלי הכתוב כלשון שם והתרגם ע׳'כ,

כו׳ כען״ מחיני לא אפשרי, היותר צד על כדרכו אונקלום מקצר כאן גם והנה ו
איני טוב הרי תײבין״ ״אם והכוונה  אונקלום התחכם הנה אתפרע״. לא ״ואם אתפרע ו
 בלבד, מלות שתי תוספת ידי על תשובה, של כפול תנאי על הפורענות לתלות
שנו הבינוהו לא האחרונים אבל הכתוב, ללשון לגמרי התרגם שאר כל והשוה  ו
והשחיתוהו. דעתם כפי הלשון

״הבאף״ נאמר כאלו תשיצי. הברגו ת׳ רשע עם צדיק תספה האף וכד( )כג
ש״י(, )ועי׳  רבוי משמעותו שיהי לפי תשיצי״ ״האף לתרג׳ רצה שלא נראה ר

 לפי רשע, עם צדיק תשיצי אף אלא בלבד וו לא אחרת, לפעולה ״תספה״ פעולת
רשע״. עם צדיק גם ״התםפה או רשע", עם צדיק ״התםפה לומר די שהיה

ת )כה( כו׳ צדיק להמי  למעלה שמוסב לפי ״לקטלא״ ולא לשיצאה ת׳ ו
עי׳ תשיצי. שת׳ תספה״ ״האף נתל״ג(. )ו

 פתשגן )סבױנ/ ל״א, פסוק לקמן וכן למללא, אסגיתי ת׳ לדבר הואלתי )בו(
תי״. נ״א עתיקים( וספר׳ תי (18 ע׳ )ברלי׳ עליו מסורת ״שרי אל הון הו תי כל סגי  א
שבו אין כי המפרשים, כדעת הרביתי, משמעותו אין ״אסגיתי״ - תרג׳. שון עם ליי  ל

שון אסגיתי נתה״ש(: באור )עי׳ טהרש״ד הח׳ כתב וכן ״הואלתי״,  ידעתי ולא רבוי ל
שון הגדלתי. טעמו אבל עכ״ל, לכונו  ברוחב גופני, לדבר שמוסב בעברי גדולה ל

 ״גדול כגון ״םגי״. לשון בה נוהג רוחנית גדולה אולם ״רב״, בל׳ מתורג׳ ובקזמה,
 )לקמן גדול״ היום ״עוד י״ב(, ט״ו, )לעיל גדולה״ ״חשכה י״גו, ד/ )לעיל עוני״
ט(, י״ט, )לקמן חסדך׳ ״ותגדל ו׳( כ״ט,  בכלן י״ו( י״ד, )במד׳. ה״׳ כח נא ״יגדל י״

שון אונקלום פירש ״הואלתי״ ״םגי״• בל׳ התרגום  אל״, ״הררי כמו ועצמה, גדולה ל
 ואפר עפר ואני לפניך וקשות גדולות דברתי לדבר, הגדלתי והכוונה ידי״, לאל ״יש

כו׳ מעשות״ לך ״חלילה וכו׳ תספה״ ״האף שאמר למה ומוסב השפט לך ״חלילה ו
3
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 הגשה מצינו אברהם ״ױגש חדל: דרשת לפי והוא משפט״, יעשה לא הארץ בל
ב׳. כ" פסוק י רש״ )עי׳ נכנם״ אלה ולכל ולתפלה ולפיוס למלחמה

״אפא״ מלת הוסף ואכלו. להון אפא ופטיר ת' ויאכלו אפה ומצות )ג( יט,
ז׳( ג', לעיל עמ״ש משתה״, להם ״ױעש עם המלות לוווג

חריו סגר והדלת )ו( עי׳ בתרוהי. ת׳ א (.׳י י״ח, לעיל ו
 ״וכל אבל אותן, איש ידע שלא גבר. ידעינין דלא ת׳ איש ידעו לא אשר )ח(

מר׳. איש״ יודעת אשה  י״ח( פסוק )שם וכר״ משכב ידעו לא ״אשר י״ג( ל״א, )ב
 קטנות הטף רק הכוונה שם כי דכורא״, משכבי ידעא ״דלא — גבר״ ״דידעת ת׳

— נהרגת, בתולה אף גדולה אבל להחיות מותרות לנקבה זכר בין יודעות שאינה
אין והא ת׳ שפוט וישפט )ט(  דברי שהם הענין להטעים ״והא״ הוסיף דינא. ד

 נ׳( )ב״ר. שנדרש למה שרומו, נראה שם, ״דינא״ ת׳ מקור ״שפוט״ ונואצות. ריבות
להרוס״. בא אתה ראשונים שדנו ״דין

 ״עוד הספרים גרסת )סביוניטה( הכא לך א ט עוד ת׳ פה לך מי עוד )יב(
:19 עמוד )ברלינר עליו מסורת מאן״. תרג׳ מי ( מ רי׳ ב׳ מא ד או  פה לך מי ב
אן(. כ ח׳(. הזה המחנה כל לך מי ) מןל״ג, ק  לך מהשיש המאמר: שכוונת לפי )ל

 י״ל עוד הקרובים, הם טי שאלו לא והמלאכים המקום, מן הוצא בעיר קרובים עור
 לך היה כאן עד )ב״ר( חכמינו דרשת כפי עליהם, להתפלל פה לך מה עוד שהכוונה

 המחנה״, כל לך ״מי ואצל רשות. לך אין ואילך מכאן עליהם סניגורייא ללמד רשות
 שייך ״מאן״ לך, הוא צורך לאיזה לך״ ״מא אלא לך״, ״מאן לשון מחנה על שייך לא
 הלזה״ האיש ״מי לך״, אילין ״מאן ת׳ ר( פסוק )שם לך״ אלה ״מי אדם בני על רק

דיכי״. גברא ״מאן ת׳ ם״ה( כ״ה )לקמן
תיך ובניך חתן )שם( עוד( פתשגן )סביוניטה, ובנתך ובנך חתנך ת׳ ובנו  ברוב ו

כן ״חתנך״ כתוב: בפתשגן ״חתנא״ ספר  כדי הטעם ונראה מדויק אחד בספר מצאתי ו
 לאנדויער דר' להח׳ במסרה (.48 הערה 37 )עמוד אוג״ר ועי׳ עכ״ל. המלות״ לזווג

תנך (01̂־!1)00<10 ¥111 54) כל חתנא א ם״ ח ב תנך ו ח א ק  ספר ובכל ר״ל דו
חתנך. מדויק

ת בנותיך שתי נטו( או מצ  לפי שדייק נראה עמך. מהיטנן דאשתכחא ת׳ הנ
 ולא מאמינות שהיו לפי נאמנות, עמך הנמצאות שהכוונה מיותרת, הנמצאות שמלה

הן: אחר הלכו  ״תשתיצי״, תרג' לא צ״עמדוע ״דילמאתילקי״ ת׳ ״פןתספה״ - ארוסי
״תשיצי". ת׳ כ״ד( י״ח, )לעיל תספה״ ״האף כמו

טז( עוד(, 114 מינכן כ״י )םבױנ׳ עלוהי ה׳ בדחס ת׳ עליו ה׳ בחמלת ) ו
שון עקר. והראשון ״בדרחים״, ״כרחים׳/ ״כדחס״, מתחלפין, והספרים  אינו ״רחים״ ל

 ״חום״ עם ״חמל" כשבאים רק ״חוס", בל׳ המקרא בכל תרגומו לבד ״חמל" כי נכון,
שון ״חום״ תרגם ביחד, שון ״חוס״ המקרא בל  ״לא כגון ״רחים׳/ מתורגם ״חמל״ ול

חמול״ ולא עליו עינך תחוס ח( )דבר׳. ת  וגם תרחם״, ולא - תחום ״לא ת׳ י״ג,י״
 1)בסמוך כמו״כהוציאם״ שחס, בשעה טעמו ״כדחס׳/ מדויקת, אינה ״כדחס״ הגרסא

 נתינת משמעותו /׳בדחס״ קם״, ״כד ת' מ״ו( מ״א, )לקמן ״בעמדו״ וכן ״כדאפיק״ ת׳
 ״בשמוע /,בסעדיה ה׳ ״בדטימריה ת׳ כ״ג( ל״ט, )לקמן אתו״ ה׳ ״באשר כמו טעם,

שמו׳. תלונותיכם״ את ה׳ רבים. וכן וכו׳ ה׳״ קדם ״בדשמיען ת' ח׳( ט״ו, )
עוד(, פתשגן )םבױנ׳ יתהון אפיק כד ת׳ החוצה אותם כהוציאם ויהי 0)י ו

שון אפיק״ ״כד עקר רבים■ ל׳ אפיקו" ״כד ספרים ברוב חיד, ל  חז״ל דרשת כפי י
 כתיב והא אתיבון רפאל וה היה מי וגו׳ אשתו וביד בידו האנשים ״ויחזיקו )ב״ר(

הו  המלט ויאמרו דבתריה קרון א״ל החוצה, אותם בהוציאם ויהי וכתיב וינחוהו ויוציאו
תיונו לדעת נפשך על המלט ויאמר אלא כתיב אין נפשך על אחד מלאך אין רבו
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שון זה לפי נ׳(. פ', ריש )ב״ר אחת שליחות מלאכים שני ולא שליחות שתי עושה  ל

שמו'. הילד׳ את ״ותראהו כמו הוא אותם״ ״כהוציאם  על המלט /ויאמר - ו'(. ב/ )
 כלשון נפשך" ׳על שיאמר כדי ״חום" ,ת ״המלט״ נפשך״. על ״חום ת׳ נפשך׳.
 שחרג״ כיון הכפל למנוע וגם נפשך״, ת ׳■,י ל צ׳ היה ״אשטיױב״ תרג׳ אילו הכתוב,
אשתמיב״. ״לטורא המלט״ ׳.ההרה אחריו

 לגמרי היכולת העדר משמעותו יכיל. אנא לית ת' להמלט אוכל לא )יט(
מד׳. וכן  לעשות״ אוכל ״לא אולם ב'( ול״א, ט׳. א/ דבר/ ל״ז. וכ״ב, ד. י יא, י )ב

 אוכל לא ■ וכן סיבה, איוו מתוך שעה לפי מניעה משמע איכול׳/_ ״לא ת׳ כ׳יד( )פסוק
איכול״. ״לא ת׳ ל״ה( ׳א, ל )לקמן וגו׳ מפניך״ לקום

שר העיר את )כא( ת א  לפי תפלה ענין /דברת" ת׳ עלה. דבעיתא ת׳ דבר
 ג׳( כ״ב, )לקמן ונו׳ לו״ אמר אשר המקום ״אל כמו אמרת״, ״אשר נאמר שלא
תינו דרשת לפי והוא  והיא שמה לנוס קרובה הזאת העיר נא הנה (,ב י/ )שבת רבו

רש״י. עי' מוצערים/ עונותיה קרובה שישיבתה ״מתוך כ׳( )פסוק מצער
ת׳ ותבטאשתו )כ״ו( חריו א  )עמ״ש אחריו בהליכתה פירש מכתרוהי■ מ

י׳.( י״ח, לעיל
ע מאבינו ונחיה )לב( ג׳( ד/ )לעיל הארץ" כל פני על זרע ״לחיות בנין. ת׳ זר

 /,בנין" ת׳ עצמם לקיום ולא בנים להעמיד נכנסו לוט שבנות לפי זרעא״. ״לקיימא ת'
שון כמשפט ש )עי׳ ארמית ל  לתבה נכנסו שלא הבהמות ואצל ט'(, ט/ לעיל מ׳
 המין לקיום כורע כך אחר בעצמם שיהיו בחיים שישארו כרי אלא ולדות להוליד

— ה/ ציון ט׳. ט, לעיל )עי׳ ״ורעא״. תרג׳
ה, את ותשכב )לג(  עם — אבוהא עם ת׳ אבי את אמש שכבתי )לד( אבי

מן עליו: מסורת אבא. ה סי ת שכיב עריו ה חוץ תרג׳ ית קרא את ד שכיב  מ
ת א ט לו ת בנו  בעילה בהוראת שכיבה לשון כל אצל ר״ל תרגום■ עם קרא ד

 ,יעם״/ מתלרג' ,את״ שבה לוט בנות של משכיבה חוץ ת׳/ ״י תרגומה את״ - מלת
שון נאמר מקומות שאר בכל כי הטעם שייך הפועל שהוא לאיש במוסב שכיבה ל  ו

שון בועלות שאינן לוט בנות אצל אבל ״שכיבה״, בו  אלא בעילה אינו שכיבה ל
 ״כמעט וכן ח׳(, כ״ו, )לקמן אשתו״ רבקה את /,מצחק וק״ל. ,עם׳׳ ל צ ממש שכיבה

 וכן ית״, בשניהם בסביוניטה התרגום י׳( פסיק )שם אשתך״ את העם אחד שכב
״עם". בשניהם ידי שתחת ספרים שאר ובכל זו, מסורה לפי נכון

אבימלך. ־לות ה' קדם מן מימר ואתא ת׳ אבימלך אל אלהים ויבא )ג( כ,
כ׳(. ט/ כ״ד, . )במד בלעם ואצל כ״ד(, ל״א, )לקמן לבן אצל בו כיוצא שון ו  ביאה ל

שון, בשנוי התנועה הגשמת מפני מתורגם ת להשיי במוסב שראל: אצל ל  בא ״הנני י
שמו׳. אליך״  /׳אתגלי ת׳ י״ו( כ/ )שמר. האלהים״ ״בא לך׳/ ״מתגלי בל' ת׳ ט׳( י״ט, )

א׳ ,־ה׳ וכן ה'״, לכון סיניב  השי״ת נראה לא או״ה לנביאי אולם ב׳(; ל׳ג, )דבר׳. מ
ספורנו(. )ר״ע בלבד אומר קול אליהם בא אבל כלל

 לי ״ואמר ספרים בקצת ה׳. ליה ואמר ת' בחלום האלהים לו ויאמר )ו(
 שבמאמרות לפי הכבוד, נגד אינה אמירה כי לצורך שלא והוא ה"/ קדם מן מימר

 ה״/ ״ואמר ת״י י״א( ב/ )יונה לדג״ ה׳ ״ויאמר וכן ה׳׳/ ,ואמר בכלן נאמר הבריא
אף מר׳. בלעם׳ אל ה' /,ויאמר ו הספרים. בכל ה'׳ ״ואמר ת' י״ב( כ״ב, )ב

 ברוב רפ״ו( משנ׳ ומ״ג שח׳ )סבױנ/ גבר איתת ת' האיש אשת השב )ז(
אינו גברא״. ,איתת ספרים  איש, אשת שהוא לפי שישיבנה צוה הקב״ה כי נכון, ו

 טעם נתינת אינו הוא" נביא ״כי שנאמר ומה אברהם, אשת שהיא מטעם ולא
 נביא כי א"ל בה נגעתי שלא מפרסמו ומי אבימלך דברי על תשובה אלא לההשבה

רש״י. עי׳ בה נגעת שלא ויודע הוא
*3
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ג( הי )י תי התעו כאשר וי הון עובדי בתר עממיא טעו כד ת׳ אבי מבית אלהים או ידי
ה אבא, מבית לדחלתיה ה׳ קריב י ת וי תי״ )בסביוניט תי(. ספרים בשאר ״וי  מפני ״י

תרג׳ מהשי״ת ההטעייה פעולת הסיר הכבוד ת לפי ו שו ב״ר( חז״ל דר הדרו ״הלואי )  נ
ק אפין בתלת קריא הדין דיו״, וניפו שו והנה י תו דר ם, בשלשה או  נתלה ובכלן אופני

גו' טעו״ ״כד ת׳ ״התעו״ באו״ה. ההטעיה ר. ״והשחתם" כמו עמוד, פעל ו ב ד  כ״ה(• ד/ )
תי׳/ מן נפרדת ״התעו״ מלת התרגום לפי  שכתוב ומה הטעמים. פסוק נגד הוא ״או

אוגר מוד ב  אבי, בית אלהי כמו אבי מבית אלהים עשה הטעמים בעל ״גם (21 )ע
ת גלולי כשהכריחוני כלומר  חול, השם זה ולפי עכ״ל, מולדתי״ ארץ לעזוב אבי בי

הוא עי' מהרש״ד כדעת ו אור ) אינו נתה״ש(, ב שב ו  מארץ הלך הוא כי לבי, אל מיי
תו ת מולדו ם, מפני ולא השי״ת בציוו עוד הגלולי  שהוא חול השם בעה״ט יעשה איך ו

א לרובא קודש תי, דעות דרוב שון הוא הטעמים בעד שלדעת ונלע״ד רבו  קצר, ל
ש ח חנין ד של השני וכדרו  עלי נגלה אותי להטעות או״ה שבקשו ״ובשעה )ב״
שיעור לך״, לך לי ואמר הקב״ה הי הכתוב ו תי התעו כאשר ״וי  לקחני( )דעמים או
 שאונקלום אור עוטה ב״ם שכתב מה וגם — לעיל, שפירשתי כמו אבי״, מבית אדהים

כון, אינו קודש כך ואחר חול השם בתחלה תרג׳ ם אונקלוס דוחה זו סברה כי נ  בידי
שון שבחר במה הון״ עובדי ,,בתר בל  ״אלהים׳/ מלת של תרגום שאינני להראות ידי

מר היה אלהים של תרג׳ יהי שאילו  ״אלהים מקום, בכל כדרכו טעון״, ״בתר או
מו/ אלהיהן״ אחרי ״וזנו עממיא״. ״טעות תמיד ת׳ אחרים״ ש  ״בתר ת׳ ט״ו( ל״ד, )

הון״, ת כן טועו תי בו• כיוצא כל ו ה ה׳ קריב ״ױתי ת' אבי״ מבית אלהים ״או חלתי  לי
ש: אבא״, מבית תי פיר או תו ה׳ לקח ו  הקב״ה לו שאמר על מוסב אבי, מבית לירא

שין בארמית נאמרת קדושה למעלת )לקיחה וגו׳ מארצך לך לך עי' ״קריב״(, בל ( 
ט(, ב/ לעיל הכללים ש י"  ני רב שק אבא׳/ מביא לדחלתא ה׳ ״קריב לפרש עוד וי
תו ש לפי אבי, בית של לירא  הקב״ה של מדרכיו לתעות שבקשו ״בשעה השלשי דרו
ם שני להם העמיד היו ועבר שם אבי בית משל גדולי ה בהם, מתרים ו  התרגם סובל ובז

הדרושים. שלשה כל
טז(  דשלחית חלף דיקר כסות ת׳ אתך אשר לכל עינים כסות לך הוא הנה )

תיך תיך וחזית דבר ת י מך, כל וי  114 מינכן כ״י פתשגן בסביוניטה, הגרסא )כך דעי
ם עתיקים.( ספר׳ ועוד מרו הוסיפו אחרונים ״ובדפוסי א קר ו  התרגום להשוות עינין, די
ש, והוא העברי אל ת כי שבו חזי תיך ו שי׳י״ פירש כאשר עינים של תרגום הוא י  ר

שון קר״ ״כסות — האוג״ר. ל  )לעיל ״כתנות״ כמו ״כסות״, מלת של תרגום הוא די
שין ת׳ כ״א( ג/ תיך דשלחית ״חלף ת׳ ״עינים״ שם. מ״ש עי׳ דיקר״ ״לבו  וחזית דבר

תיך״,  שיאמר די הלא לצורך, שלא הוספה דברתיך״ ״דשלחית מלות לכאורה כי צ״ע י
תיך״, דחזית ״חלף  למה ומוסב אברהם, מן ללקחך ששלחתי על שהכוונה וי״ל י

 והעלמתיך ממנו שלקחתיך על לאחיך הכסף לאחיך״, כסף אלף נתתי ״הנה שאמר
מו בך, ששלטו שלי העינים על והכסות מעיניו,  ״חלף ליב״ע המיוח׳ בת׳ שמפורש וכ

עי׳ חד״, ליל דאברהם עינוי מן דאתכסית ש״י. ו ר
 וקיים לאברהם דאמר מהימן ת׳ שרה בנים הניקה לאברהם מלל מי )ו( בא,

ה, שרה. בנין דתוניק ט סביוני ש״ח( רפ״ו, ש׳ מ״ג, .114 מינכן כ״י )  ״מאן ספר׳ ברוב ו
אינו מהימן״, כון ו כן להחלטה, השאלה זה כעין להחליף אונקלוס דרך כי נ  ״אשר ו

עי׳ אלהא״-וגו/ הוא ״דאת ת׳ כ״ד( ג/ )דבר/ וגו׳ בשמים״ אל מי מור )ו ע  38אוג״ר
ברלינר המסורה לפי (.52 הערה  — ״דאמר״ לנהרדעאי ״מלל״ של תרגום (62 עמוד )

םוראי חבורו אבל ״דײמר״ ל  הח׳ כותב בהגהות 8 עמוד ח״ב, אונקלום תרגום על ב
 לאברהם הבטיח אשר ״נאמן :התרגום כוונת ״דײמר״ הסוראי גרסת שלפי ברלינר, דר׳

הוא וגו׳ ההבטחה״ וקיים שון ״דײמר״ כי טעות ו  הבטיח אשר משמעותו אין עתיד ל
סין סוראי כי ונראה הסוראי, כגרסת ״דאמר״ דוקא וצ״ל עבר,  מהימן ״מאן גור

מר״, ש והוא הרמב״ן, גרסת והיא דיי ש. כוונתה פיר עי״
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ב(  ב״ס הג׳ הר׳ עולימא. על ת׳ אמתך ועל הנער על בעיניך ירע אל )י

כ׳( י״ט. י״ח■ י״ו• פסוק )לקמן זאת שבפרשה ״הנער״ כל כי :בצדק העיר נתל״ג  ת׳ ו
 רוו״ה לדעת סיועא זו כי שכותב מה אבל כפשוטו. ״עולימא״ ת׳ וכאן )ילד(, ״רביא״

 מסבת היה הזה שהחטס לו שהרע יצחק, היינו הקודם שבפ׳ בנו״ אודות ״על שפי׳
 פה ת׳ ישמעאל על המוסבים מהשאר יצחק על שקאי כאן ״הנער״ ולהבדיל יצחק,

 הכתוב שקראו מאחר ״רביא״ לישמעאל קורא ואילך מכאן כי נכון, אינו ״עולימא״,
 וניטש. חולה ונעשה הרע עין שרה בו שהכניסה חו״ל מדרש לפי י״ד(, )פסוק ילד
אין  רחוק, טעם אחר ולחתור יצחק, בשביל אברהם שהצטער לומר הכרח שום ו

 ממה ומוכח בנו, ישמעאל על שחם קרוב יותר הלא הזה, החמס של הסבה שהוא
ת׳ היא״ זרעך כי אשימנו לגוי האמה בן את ״וגם הקב״ה לו שאמר ת  הטיוח׳ וב
בריה״. ישמעאל עיסק ״על בפירוש נאמר ליב״ע

 )סבינ/ דרביא קליה ה׳ קדם ושטיע ת׳ הנער קול את אלהים וישמע )יו(
 ״כי וכן שבוש, ״והוא (53 הערה )שם באוג״ר כתוב קליד,״. ״ית ספר׳ ברוב ופתשגן(

שון בכל וכן דרביא״. קליה ה׳ ק׳ ״שמיע ת׳ הנער״ קול את אלהים שמע  שמיעה ל
אין האל, אל נשמע הדבר ועושה המליצה התרג׳ מחליש מעלה, כלפי האמור  ו

שמו׳. מכאוביו״ את ידעתי ״כי בו: כיוצא בו, נופל ״ית״  קדמי גלי ״ארי ת׳ ז׳( ג/ )
בנפעלים. רבים וכאלה כיבהון״,

ט( ח )י ק ם ויפ הי חו ה׳. וגלא ת׳ עיניה את אל ק  ׳ה׳( ג׳, עיניכם״)לעיל ״ונפ
ה  אדם אצל ״ואיתפתחא״. — ״מתפתחן״ ת׳ ו׳( פסוק )שם שניהם״ עיני ״ותפקחנ

כן שכלי(, )עוררן עורים^טטש שהיו לפי לגמרי, עינים פתיחת היתה וחוה  ״לפקוח ו
שע׳. עורות״ עינים  היתה הבאר רק היתה פקחת הגר אבל ״לפתחא׳/ ת׳'י ז'( מ״ב, )י

שון ת׳ הבאר, לראות עיניה מגלה היה והקב״ה מעיניה, מכוסה  בו כיוצא גלוי, בל
 המלאך, את לראות וגו׳ ה׳״ ״וגלא ת׳ ל״א( כ״ג, )במד׳. בלהם״ עיני את ה׳ ״ויגל

כ׳.(. י״ז. ו/ )מ״ב. וכן ו
קשת הנער ויהי טעמו )סביוניטה( קשתא. רביא והוה ת׳ קשת רבה ויהי )כ( -ך -י ■ן ■•ך — •ך . -ך 7־'

 וגם קשתא״, ״רביא הגרסא הובאה גנאח אבן יונה לרבי השרשים בספר עקר. וכן
כמו בקשת, לירות אומן טעמו בעברי _קשת כמו ״קשתא״ — עי״ש, יופי בטכלל

כן גנאח, אבן יונה ר' כפרש ״רביא׳/ ת׳ ״רבה" רש״י( )עי׳ גמל חמר מפורש ו 1:* 1־ *.״ ־־ד ■ד ־
חון: שלמה לר׳ הערוך בחוברת תנן נער, פ׳ קשת ״רבה פר  פי׳ שם שומרים הרובים ו

 £3,0^118(3116 631:ן, 1?!6 !118 £111,83נ3,1'1118 (¥111§3,1;3הרומית). בהעתקה וכן עכ״ל, כהנה" פרחי
בב״ר. וכן ״בקשת׳/ או ״קשת״ צ״ל היה בזה כי מורה, ״רבה״ מלת לפרש יתכן ולא
נער". כלומר רביא מלשון ״רבה בט״כ פ׳ בקשת" מתלמד ״רבה נ״ג: פ/

ב( בב,  בית מקום העבודה לארץ פירש פולחנא, לארע ת׳ המריד, ארץ אל )
תינו כדרשת המקדש,  לעולם, יוצאת שהיראה יוצאת, שהוראה ״טקום נ׳׳ה( )ב״ר. רבו

ואהלות. מור דרור, מר לשון מוריה דרשו ;קריבה שהקטרת מקום
)סבױניטה( ״ואפיגןהי״ לעלתא• תטן קדמי ואסיקהי ת׳ לעלה שם והעלהו )שם(

י״ג(. )פסוק עבר, ״ויעלהו״ של תרגום הוא כי שבוש, ״ואםקיה״ ספר׳ ברוב ציווי,
 לך אמרתי ״לא נ״ו( )ב״ר. ל״חז כדברי להדרש שיהי כדי /,קדמי״ מלת והוסיף
 אחתיניה״; ועתה דברי, וקימת אםקיניה, לך אמרתי חיבה, לשם והעלהו, אלא שחטהו

שון  לפני שם שיהי חיבה, לשם לפני העלהו משמעותו להיות יכול קדמי" ״אסיקהי ל
 העלאה אלא משמעותו אין לעלתא״ תטן /׳אסיקהי אבל עולה, מקריב כשאתה
תינו, כדרשת שלא איפכא מפרש לחו״ש ב״ס אותו. להקריב  הוברר כבר אולם רבו

כ״ו, ד׳, לעיל שביארתי טענינים חוץ הדרוש, עם שיסכים תמיד תרג׳ שאונקלום



כב וירא בראשית 38

 ברוב )ופתשגן(. )םבױניטה אימרא גלי ה׳ _קדם ת׳ השה לו יראה אלהים )ח(
שון כל כי ״לו״, של תרגום היא ״קדם״ מלת כי מיותר, והוא ליה״ ״גלי םפרים  ל

(.35 הערה 35 )עמוד אוגר עי', ״קדטהי״, ״קדמי" מתורג׳ להשי״ת במוםב ״לו״, ״לי"
ב( תי עתה כי )י ע ת ארי ת' אתה אלהים ירא כי יד  )סבױניטהורוב כעןידעי

שון ״ידעית״ עקר ״ידענא״• ״יךענא׳/ מתחלפין והספרים עתיקים( ספר' עבה ל
כו' חשכת״ ״ולא בפועל יראתך הראית ועכשו אלהיב, ירא שאתה מכבר ידעתי  י/)ע ו

מב״ן(, ם, עבר ל' ״ידענו" של תרגום הוא כי עצום שבוש ״ידענא״ ר שון ״ידענא״ ורבי ל
-: :־ד ד - ־ :־ד־ ד

שון וכל אני, יודע הווה,  מפני קדם״ ״גלי בלשון מתורג׳ להשי״ת במוסב יריע ל
ח, חהף שיהי לפי קדמי" גלי ״כען בלשון תרגם ולא הכבוד,  נודע עכשו כביכול וגדו

לכן. קודם ולא
 ית אברהם וזקף ת' נאחז אחר איל והנה וירא עיניו את אברהם וישא )יג(

שון אחיד. דכרא והא וחזא אילין בתר עינוהי  מלת של תרגום הוא אילץ״ ״בתר ל
ש״י(, )עי' ״אחר"  וחוא עיניו את אברהם ״וזקף בכתוב: המלות סדר לפי תרג' ולא ר

 לו שנראה אתו, מדבר שחיה המלאך על שמוסב לטעות שאפשר לפי דכרא", והא
אוג״ר איל, בתמונת  ט״ז, )לעיל וגר קדש" בין ״הנה בו כיוצא ח'(, עמוד ח׳ נתיב )

חיד׳ דכרא והא ״וחזא עמש׳׳ש. בין״, היא ״הא ת׳ 0ט״  ברוב ועוד( )סביוניטה א
אולי טעות, והוא חרא", ״דכרא ספרים  מדעתם, שהוסיפו או ״אחד", קוראים היו ו

 מעקרא, באונקלוס כן נאמר לא מ׳׳ט אולם חד", ״דכרא ליב״ע המיוח׳ בת׳ גם כי
תן ובת׳ בת״א ותשכח דוק ארמית, לשון טהרת לפי איננו כי  בשאר נביאים. על יונ

 בלשון מזוקקים שאינן לפי ״חדא׳/ מתורג׳ ״האחד״ לפעמים נמצא תרגומים
שון כל כהראשונים.  ״חדא" בנפרד, ״חד״ טתורג׳ זכר ל׳ שהוא שבמקרא ״האחד" ל

שון אלא אינו  נוהג אינו יסודי המספר שם אצל והנה האחת". ״אחת", נקבה, ל
 אצל המקור אחיד״ ״אחדא שצ״ל אומרים מהמפרשים יש בארמית. כלל המפריט

חיד׳ כי שבוש, זה גם אבל הפעל, א אחיד״. ״מיחד וצ״ל קל, ״
 כאן ההוא באתרא תמן אברהם וצלי ופלח ת׳ ההוא המקום שם ויקרא )יד(

 אבל העתיד, על והתפלל שהקריב כיון ותפלה, עבודה לשונות בשני ״ויקרא" ת'
שטו׳. נסי״ ה׳ שמו ״ויקרא כ'(, ל״ג, )לקמן ישראל״ אלהי אל לו ״ויקרא  ט׳׳ו( י״ו, )

 התפללו׳ ולא להם, שנעשו הנסים על להודות קרבן שהביאו לבד, ״ופלח" ת'
ת׳ ההוא״ המקום ״שם — הענין. לפי הכל לבד, ״וצלי״ בל׳ ת' אחרים ובמקומות

ם(: — ההוא״. במקום ״שם כמו ש הון הכא ה׳ קדם ״אמר ת׳ יראה״ ״ה׳ ) י
י ־־ ז־ ז

או׳׳ו( ספרים ורוב )סביוניטה אמר מלת הוסיף דריא״ פלחין עקר, וכן בל
 — רש״י(. )עי׳ וכו׳ הזה" המקום לו ויראה יבחר ״ה' שהתפלל: הכוונה כי

 הדין בטורא הדין ביומא יתאמר ״בכין ת׳ יראה״ ה׳ בהר היום יאמר ״אשר :)שם(
עינינו ז״ל רש״י האיר בזה גם הזה, ביום יאמר לכן הטעם פלח". ה׳ קדם אברהם

״•־ד :־ד

 בהר הדורות בכל שיאמר העתידים, בימים משמעותו הזה" ״היום התרגום, בהבנת
ש״י לכפרה ועומד צבור יצחק של עפרו יראה ה׳  ישראל שיהיו כלומר מ״א(, בשם )ר

 להושיעם הזה הזכות להם ושיעמוד הוה, בהר אברהם שעבד העבודה תמיד מזכירים
צרה. מכל

ספרים( בשאר כמו )בסביוניטה במימרי דקבילתא ת׳ בקולי שמעת אשר )יח(
מרי", מקומות שאר בכל בבי״ת, בטיטרי״ ״קביל בסביוניטה נמצא כאן רק  ״למי

 אולי השנוי, טעם ידעתי ולא כ׳(, ח׳, דבר׳. פתשגן )עי׳ הלשון, דרכי לפי כיאות
הוא. משגה
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שרה• היי
ספרי׳( ורוב )םבױניטה ולטיבכוק לשרה ת׳לטיםפדמ ולבכתה לשרה )ב()לספר כג, ־ד 1*

אינו מפיק, בלא ״לטיםפדה״ של ה׳ ספרי׳ בהרבה  מוכח ״לשרה" שאומר כיון נכון, ו
פתשגן, כגרסת דשרה׳/ ״למיספרא צ״ל היה שם היתר, אילו מקור, י ״למיספיה שמלת
למיספדת. אומר המלות לוווג כדי אולם לשרה״, ״למיספד לומר ויכול

 )לקמן אדוני״ לא אליו ״ויאמרו ריבוננא. מיננא קביל ת' אדני שמענו )ו(
אמרו י'( מ״ב, בוני" ת' כ׳( )מ״ג, אדני״ בי ״וי שון ״רי  שאחד לפי בכלם, וכן יחיד, ל

שון במחובר אבל מדבר, שאחד נהי אם אף כאן אבל האחרים, בשם מדבר  לל
אולי רבים, ל' ״ריבוננא״ יתכן ״שמענו״ המלות. לזווג זה גם ו

 אברהם אצל השטות שכל שמוקמינין לפי ה'. קדם רב ת׳ אלהים נשיא ()שם
נתל״ג(. )עי׳ ורוממות גדולה ענין לפרשו אין קודש,

(.2.מינכן וכ״י פתשגן )סביוניטה נפשכון רעוא אם ת' נפשכם את יש אם )ח(
מ״ב. נפשכם" יש ״אם וכן שכוף, רעוא ״אם ת״י ט״ז! ט/ ) פועל בינוני ״רעוא״ נפ

 ספרים ברוב נפשך״. דרעוא ״כמא ת׳ ט״ו( ב', )ש״א. נפשך״ תאוה ״כאשר כמו ל״נ,
שם, ״רעוא״ בנפשכון״ ״רעוא בגרםא וגו׳; אית" ״אם ובקצתם בנפשכון״, רעוא ״אם
 אונקלום דרך כי עקר, הראשון לענ׳׳ד מ׳.(. כ״ה לקמן — וה׳. ד/ ד, לעיל )כמו

תרונו וזה אפשרי, היותר בקוצר כראוי האמיתית הכוונה לבאר ותפארתו. י
ט( ה מלא בכסף ) תננ  ספרי׳ ברוב (2 מינכן וכ״י )סביוניטה לי יתנה ת' לי י
כן יפה. יתנןק־ (76 עמוד )ברלינר עליו מסורת אולם ״יתנינה״,  הכללים לפי נכון ו
(.111(1. 13,1נ1.§י X/ .־!$ 10) מ״ש עוד ועי׳ י״א. י״ג, שמו׳ שבארתי

 לא מיני. קבל טיבו לי עביד את אם ברם ת' שמעני לו אתה אם אך )יג(
 דרך שאין ועוד מיותרות, אתה" ״אם מלות בזה כי מיני״, דתקבל ״לוי כפרש״י תרג׳

שון לדבר מזולתו טובה המבקש  התרגום לפי כך. לי שתעשה יתן מי או הלואי בל
שון לו" אתה ״אם מלות שון ״לו" ומלת קצר, ל  אלי״ אישי ״ילוה כמו ״לוה״, ל

רמב״ן. ועי׳ שמעני. לטובתי נוטה אתה אם וטעמו ל״ד(, כ״ט, )לקטן
ם(: ש  ״קח כמו מיני׳/ ״קביל צ׳׳ל הלשון משפט לפי מיני. סב ת׳ ממני קח )

א( ל״ג, ;לקט׳. ברכתי" ז את נא  ט״ו(, בי, לעיל שכתבתי הכללים )עי׳ כען״ ״קביל ת׳ י׳׳
״סב״. בלשון ת׳ מיני" ״קביל — ״שמעני״ שת׳ אחר הכפל למנוע אולם

ט״ו(  הספרי׳ גרסת )סביוניטה( מדינא בבל סחורא מתקבל ת׳ לסחר עבר )
 בכל טעמו ״מדנתא״ כל המדינות, בכל שמשמע נכון מדינא״ ״בכל ״טדנתא״.

 תרגם _ לא איך ״צ״ע :פתשגן ב״ם שהקשה ומה לבד. וו במדינה ומשמע המדינה
 לקנותה לסחורא שניהם, משמע ״סחורא״ כי ליישב יש עכ״ל, בסחורה״ או לסחורא

למוכרה. בסהורא וגם
ת״ עתי שב ט ״ונקית עלך. ואהןײם ת׳ בה׳ ואשביעך )ג( כד, א ח׳( )פסוק ז

 בסמוך מפורש הטעם ״טומתא״. בל׳ והשם קיים בלשון ת׳ הפעל דא״ ״ממוטתי ת׳
 ענינים, לשני יתחלקו השבועות ט׳(: ציון ה׳ )כלל כתב אור עוטה הח׳ב״ם בסימןה.

 קימא, בלשון שתרגם הם ואלה להשתנות, יוכל אשר תנאי שום בלי דבר לקיים הוא א׳
 השבועה, יקום כן הדבר יהיה וכאשר הענינים מן בדבר תלוי שהוא תנאי אל הבאים ב׳

 בדבר תלוי הוא זה גם כי האטת, לברר השבועה זה בכלל וכן השבועה, מן ינוקה לא ואם
כי ישאם, ורוח בטלים דברים הכל והנה עכ״ל, טוטתא בלשון שתרגם הם ואלה האמת,
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מר: מה האטת. נגד הם כו׳ תנאי שום בלי דבר ״לקיים שאו שון שתרגם הם אלה ו  בל
 כגון אחת שבועה על בטוסב הלשונות שתי פעמים הרבה טצינו כי אמת, אינו קימא״

כן כאן, ש׳. השבעתנו״ אשר הזה משבועתך אנחנו ״נקיים בפסוק ו הו ״ז. ב/ )י כ׳( י  ת״י ו
כן עלנא׳/ דקיימתא הדא ״טטומתיך בשניהם כ״ו( ו/ )שם לה״ נשבעתם ״כאשר ו

היו השני, חוט תקות קשור של בתנאי תלוי והוא לה״, דקיימתון ״כמא ת״י שי כלם ו
א׳. נדר״, יעקב ״וידר בו כיוצא בבית. אצלה נאספים  יעקב ״וקײם ת׳ כ׳( כ״ח, )בר

מד. וכן קים", כן תנאי; על וכלם .,ל י״א. שופ׳. — ג׳. כ״א, ב  כל שאומר טה ו
ע אמת, אינו ״מוטחא״ בל׳ מתורג׳ תנאי על שהוא שב  את ההיא בעת יהושע ״וי

מי״, ת״י ד( י״א, )ט״ב. ה״׳ בבית אותם ״וישבע כ״ו(, ו׳, )יהוש/ ישראל״ בני או  ״ו
תן בו כיוצא שביע ב שמע לא ״ויונ ביו ה  אומי ״כד ת׳ כ״ז( י״ד, )ש״א. העם״ את א

שביע ״השבע וכן אבוהי״, ך ה בי  אומי ״אומאה ת׳ כ״ח( פסוק )שם העם״ את א
 ושכל האטת מן הרחיק ביותר ועוד בדבר, ותליה תנאי שום בלי אלה וכל אבוך״,

כגון האמת לברר הבאה השבועה זה בכלל ״וכן באטרו: הישר  הדיינים שבועת )
 שאינה שבועה איכא מי !שטים שוטו האטת״, בדבר תלוי זה גם כי סוטה(, והשבעת

שיהיה או לשעבר, היה שכן או הדבר, לאמת היא שבועה כל הלא באמת תלויה
אבן היסוד הוא שזה ובעבור לעתיד. כן  בנקל לדון יש הארוך, מאמרו לכל הפנה* ו
תכונתו. על

שון  _ימי, קיים, בפעל: לשונות בשלש בארמית מסתעף בעברי שבועה ל
שבועא. מומי, קיום, קים, בשם: אשתבע; ז• 7:' ־־־ל : ״

?!יים. הפעל א

 בעברי, שהוא כמו הגוף מלת עם ״קײם״ בפעל מתורגם ״נשבע" הנפעל
א׳. לי״ ״השבעה  ליה״, ״וקײם ט׳( כ״ד, )שם לו״, ״וישבע לי״, ״קיים ת׳ כ״ג( כ״א, )בר

 טתורג׳ בכנױ ״השביע״ ההפעיל ״דקײטית״. ד׳( כ״ג, )שם נשבעתי״ ״אשר בכטי וכן
 נ/ .,)ברא השביעני׳׳ ״אבי עלך״, ״ואקיים ת׳ )כאן( ״ואשביעך״ ״על״, מלת בשטוש

 בכנוי כי הטעם עלך״. דקײם ״כמא ה׳( פסוק )שם השביעך״ כאשר עלי״, ״קײם ה׳(
כ׳יה( מ״ז, )ברא׳. ״החיתנו״■ כמו ״החײך", ״החייני״, משמעותו ״קײמך״ ״קיטני״,

ה ״קיטתנא", ת׳ חיינ ת שמו׳. הילדים״ את ״ו  את״ )״השביע ״וקיימא״. ת׳ י״ז( א׳, )
ת״(, ״אוטי ת׳ ב׳(. סימן )עי׳ י

ש׳. ח׳־, ז׳, דבר׳. ג׳; ל׳ במד׳. — ;׳ג כ״ו, ברא׳. קימא. קים, השם ב' כ׳. ט', יהו ׳ד׳ד : '־ד :
בעצמו, נשבע שהוא בין המושבע, על שמוטל השבועה מתוך זיקוק הוראתו

בין המקומות בכל — וכדומה. אמן שאומר ע״י מקיימה והוא משביעו שזולתו ו
ונתקבל שנתקיים החייוב על מורה היא ״שבועה״ של תרגום הוא ״גןים״ שהשם

תי ״ונקית לכן המושבע; מצד ע שבו ת״ מ ח׳( )ברא׳. זא  ולא דא״ ״ממוטתי ת׳ כ״ד,
תו וכמו עלי, שקבלתי החייוב מן משמעותו שתהי לפי דין״, ״מקיימי ע שבו  ליצחק״ ״ו
 שקבל החייוב כביכול שהכוונה ״וקייטיה״, ת׳ ט״ו( ט״ז, ודה״א ט׳. ק״ה, )תהל׳.
כן עליו, הקב״ה תך אנחנו ״נקיים מוצא אתה ו שבוע ש׳. השבעתני״ אשר מ הו  )י

כ׳( י״ז, ב׳,  לשון רחב, של חייובה שאינו לפי ״טקייטיך״, ולא ״טטוטתיך/ ת״י ו
 ״ממומתי״ וטעם ה(, שימן )עי׳ המשביע, מפי השבועה מאמר טשטע ״מוטתא״

שאמרת. — שאמרתי מהשבועה ״טמומתיך״:
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ק׳. קיום. ג מד. ד׳; ה/ וי א. ל/ ב — וי״ד. י״

כשאומר בעלמא, בקיום שחל איסר ושבועת נדר אצל רק נמצא ״קױם״ השם
ם על םורין אלו הרי לו המותרים דברי אין ואע״פ עלי א  ולא כלל שבועה שם ש

ד ה' )רמב״ם כנוי ולא השם הוכרת ד  או כקרבן לי וה הרי שאומר או ה״א(, פ״א, נ
כן כדומה, עי׳ עליו נשבע שכבר מה זה ככר אוכל איני שאומר ו  א׳(, כ/ שבועות )

אולי שון י״ל ו מז ״קױם״ של סור והוא מכבר, שנתקיים איסר על רו  בשבועה, מיהפים אי
עי׳ ת ) שם(. הגמרא בסוגי

מי, פעל ד'■ מי אפעל י או
שון מן נגור שון כל אצל תרגום הוא ״אמר״, ל  שהוראתו במקרא ״אלה״ ל

א׳. שבועה: בהוראת אלה שבועה. כ״ו, מ״א. כ״ד, בר ק׳. כ״ח; ו  פן, כי׳ דבר׳• ;,א ה׳, וי
א. מו קללה בהוראת אבל ;וי״ג י״ מד. ״לוטא״, תרגו כ״ג; כ״א. ה׳, ב בר׳. ו כ״ט׳ ד

1־ :־ד

ח. י״ו. ט״ו. שון אצל — וי״ מי״ הפעל נוהג בעברי שבועה ל שיבוא רק ״או  ההפעיל כ
א׳. ״את״, מלת בשמוש מו׳. כ״ה: נ/ בר ט; י״ג, ש א; י״ט. ה/ .,במד י״ כ״ ש׳. ו חו  ר, י

מר: כ״ו; שבע נא שון הוא לאמר״, ההיא בעת יהושע ״וי עורו קצה ל שי שבע ו  ״וי
עי׳ העם״ את יהושע ר(; ) או ה ש״א. ב ח; כ״ו, י״  — י׳. י״ח, מ״א. ;י״ו כ/ שם וכ״

שון כל מי ת׳ את״ ״השביע ל שון ״ית״ מלת להשוות כדי ית׳/ ״או  ״את", הכתוב ל
שון לפי ועוד  אחרים׳ שמשביע נביא או מלך אצל רק נמצא את" ״השביע של

תר חמורות האלו השבעות כהן, ע״י סוטה והשבעת תכן ביו שון בהן וי מי״ ל  ״או
ם שנמצא ומה ״אלא״, עם נרדף שהוא עי שב הנ ם בה׳ ״ו עי שב הנ  )צפנ׳• במלכם" ו

שון ת״י ה׳( א׳, מון׳/ והשני ״דקײמון׳/ הרא הכפל. למנוע הוא ״דײ
שר שם״, את תשא ״לא א א ״ ש  - תימי״ ״לא ת׳ הדברות בעשרת שמו״ את י

מי,״ שון בכתוב נאמר שלא לפי ״די שא" ״אשר תשא", ״לא שבועה, בל  אמירה ענינו י
בור מב״ן עי׳ וד כן ר רו" ה׳ חי ״ואם ו מ א מ׳. י מו י דה׳ בשמא ״ואם ת״י ב׳( ה/ )יר ן" י

מי, השם ה'• מומתא מו
ה׳ ״שבועת כמו מפיו, מוצא שהמשביע והאלה השבועה מאמר הוראתו

הון״, בין תהי דה׳ ״מומתא ת׳ ה׳( כ״ב, )שמי• שניהם״ בין תהיה כן תרוי  ״ולקח ו
קביל ת׳ )שם( בעליו״ א״, מיניה מריה ״וי ת ט ק׳. אלה״ קול ״ושמעה מו  א׳( ה׳, )וי

מי״, קל ״וישמע ת׳ מד. האלה״ ״בשבועת מז ב טא״. ,במומתא ת׳ כ״ג( ה/ )  דלו
ת׳ אונקלום בתרגום רק ונשמרים נחזקים האלה הכללים תן ו ם על יונ  שלשונם נביאי

תר, ומזוקק מדויק ם לא אבל ביו תרג׳ כתובים, על בתרגומי ת׳ ליב״ע הטיוח׳ ו  ו
שלמי הראשונים. שפת מטהרת ענינים בהרבה נוטה שלשונם התורה, על ירו

פעל אשתבע .,ו
ק׳. שקר" אל ״ונשבע כמו מוחלט, לשקר שבועה אצל תמיד בתרגום נוהג )וי

כן שקרא״. על ״ואישתבע ת׳ כ״ב( ה', ת: שאר בכל ו ק׳. מקומו ט׳, כ״ד. ה/ ״וי  וי״
ט/ ר ת״י ט״ו ד, .,הוש ט׳; װ/ ב׳. ה/ ב׳;י גו׳(. לשקר״ ״לאתשתבעון )ב  ג/ מלאכי ו

כל נקה כמוה מזה הגונב ״כל בפסוק אולס ה'• שבע ו  ובאה נקה. כמוה כזה הנ
אל הגנב בית אל ת ו שבע בי מי הנ ש קר" ב ש כר׳. ל ד( ג׳. ה/ )ז  ״וכל ת״י ו

ם ד קיי ת — לשכר״ מ ם ט ד ״ולבי שון תרג׳ לא לשסרא״; בשמי קיי  ״אשתבע׳/ בל
שבועות חז״ל לדעת כי  הגונב אלא ממש, שקר שבועת הכוונה כאן אין ב׳( ל״ט, )

ת אצל מטון לו שאין הבריות דעת שביעו בחנם וטענו חבי  כשהנתבע אפילו ומ
כן שקר, היא התובע טענת ורק באמת נשבע שגונב דרבא, כקניא דעתו על כשנשבע ו
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 שבועת זו הרי שקר, אינו בפיו שנשבע שטה אע״פ חבירו, את ומרמה הדיינים דעת
עליה. ונענש שוא

שבועתא. שבועא השם ז.

תן אונקלום בת׳ טורה ם על ויונ  כחרם, שהיא חמורה שבועה על נביאי
 יה״ כס על יד ״כי אחת: פעם רק נמצא אונקלוס בת׳ מיתה חייב עליה ושהעובר

טו׳. ש  ולמחות עמלק להכרית נשבע שהקב״ה דא״, אמירא ״בשבועא ת' ט״ז( י״ו, )
עי׳ את מו) ם: ש מ״ ש אי ם(.בנב ה כי א׳, ש שבוע ה ה כו׳ עלה לא לאשר היתה הגדול  ו

פ׳. יומת״ מות שו ארי ת״י, ה׳( כ״א, ) עי׳ הות״ ייבתא שבועתא ״ טב״ן ) ק׳. ר  כ״ו, וי
ט(.  משבועתא״, עמא דחיל ״ארי ת׳ כ״ו( י״ד, השבועה״)ש״א• את העם ירא ״כי ב׳, כ״

אל שאול שבועת היא כו׳ שאול ״וי  פסוק )שם וגו׳ לחם״ יאכל אשר האיש ארור ו
תן כ״ב(, שוגג, עליה עבר ויונ תו פדו לא אם ונהרג ב  שמרת לא ״מרוע ג׳ העם. או

ת את ע א. ה״׳ שבו מ״  נהרג גרה בן ששמעי הצווי דה״׳ שבועתא ״ית ת׳ 1מ״ג ב׳, )
ש״ב. בינותם״ היה אשר ה׳ שבועת ״על ד׳ עליה. שעבר על  ״על ת׳ ז׳( כ״א, )

הון״, דה׳ שבועתא ד בין והברית השבועה דביני תן דו ד, מן נפרעו ויונ שנינו כמו דו  ש
א בגמרא מ ד לו שאמר ״בשעה ב׳( כ״ב, )יו שת דו  וציבה אתה ״אמרתי למפיבו
ש״ב. השדה״ את תחלקו ט, ) מר׳ קול בת יצתה ל׳( י״ א  יחלקו וירבעם רחבעם לו ו

מו ווה המלכות״. את תן בתרגום מרו ש״א. יונ בי טיד ה׳ ״ובקש ט״ז( כ', )  דוד״ אוי
עי׳ דוד״ שנאי מיד ה׳ ליה ״ואתפרע ת׳ ש״י )  לא האלה מקומות מד׳ חוץ שם(. ר

ם, על בתרגום שבועה השם מצאתי עוד נביאי כר׳. שקר״ ״ושבועת ו  ת׳ י״ז( ח', )ו
שיקרא״, ״ושבעתא שון ככל ד מן לשקר, שבועה ל סי ( .) ו'

ה( ת האשה תאבה לא אולי ) חרי ללכ תי ת׳ א שון כל בתרי. למי  הליכת ל
תו תורג׳ המדבר למקום אחר ממקום וול שון מ כן ביאה, בל  ול״ט. ח׳. פסוק לקמן ו
מד׳. כ״ו; וכ״ו ל״ו, י״ד. כ״ב, ב כן ו עי׳ רבים ו מו׳. עור ו י״ט. י״ד, ש

ל )י( כ ב ו ה, טוב. וכל ת׳ בידו אדניו טו ט סביוני ב ) שגןורו ת עתיקים( ספרי׳ פ
שון שפר״. ״וכל נ״א הרא עי׳ ט׳. ח׳, מ״א. וכ״ג. כ׳. י״ח, ט״ה, לקטן כמו עקר, ו  ו

ש״י טב״ן. ר ם!: — ור ש ת״. דעל ״לארם ת׳ גהרים ארם ״אל ) שון תרגם כן פר  ל
ש״י. ושלא המקרא, בכל סתם ״נהר״ כר

א( ברך )י שרי ת׳ הגמלים וי א א. ו שון תרג׳ גטלי  כדרך הענין, לפי חניה ל
ם(: — הברכים. על לנוח הבהמות ש  )םבױניטה דמיא בירא עם ת׳ המים באר אל )

עוד פתשגן א"(. ספרים ברוב ו שון ״לביר שגן: ל ת א״. ״עם פ  כענין בסמוך כלומר ביר
אי, לחי באר עם עי׳ הזוחלת״. אבן עם ר אוג״ר. ו

ט( תכל )י ת ו קו ש ה מליךותאמר ו ל םלג לו אם עד אשקה ג ת כ תו ש שיציאת ל ת׳ו
ד-------לאשקיותיה השלימה כאשר שטעמו להשקותו״ ״ותכל למשתי. דיספקון ע

שיציאת״ ת' השקאתו פעולת מר שייך ולא — ״ו  ההםתפקוס כי לאשקױתיה״, ״וספיקת לו
עוד השותה, טצד אלא המשקה מצד אינה חנן ר׳ לדברי כי ו ס׳( יו ב״ר, רן) פו צי  לא ד
ט ממצמץ אלא ספוקו כדי שתה מבי ה בה ו סוד )וז תי להגרסה י ש  מסתכל״ בה ״

תכן לשתות״ כלו עם ״עד אבל (,1. 2—114. מינכן וכ״י פתשגן ע״ש( ב״א )פסוק  י
םפקון״ ״עד — ספוקם כדי ששתו עד פוסקים אינן הגמלים כי למשתי״, דספיקו ״עד  די
עוד(, בסבױניטה הוא )כך שון ו שון והוא ספקון״, ״די ספרי׳ וברוב עתיד ל  עבר ל

שון ספיקו, צ״ל אבל הרא שון לתרגם זה כעין תמיד דרכו כי עקה ו  כמו עתיד, בל
תי אם ״עד כן פתגמי״. דאמליל ״ער ת׳ ל״ג,( )פסוק דברי״ דבר  אם אשר ״עד ו

כן דאעביד״, ״עד ת׳ 0ט״ כ״ח )לקמן עשיתי״ ם. ו רבי
א( א ת׳ לה משתאה והאיש )כ ה מסתכל בה שהי וגבר ב )סביוניט ספרים( ורו

שון עי׳ שהייה ל ש״י(. ) שהביט השהייה, טעם לפרש מסתכל״ ״בה ת׳ ״לה״ מלת ר



43 כד שרה חיי בראשיח
ה על והתפלא בה ם, מאד למאד רגיל כוה ותוספות מעשיה, ועל יופי אין בתרגו  ו

מר הכרח שום ם, ב׳ ערבוב כאן שיש לו שי שון נכונה הכוונה כי פרו הל  מדויק, ו
שיעור. לדבר אין זה בדרך נפרש ואם

 מלת הוסיף מתקלהון. דהבא סלעין עשר מתקל ת' משקלם והב עשרה )בב(
מר ״מתקל״ חד שניהם שמשקל לו תינו דרשת כפי שקלים, עשרה היה בי  שהוא רבו

עי׳ שבלוחות הדברות לעשרת רמז ש״י(, )  ל, )שמות ״מתקל״ מלת שהוסיף ומה ר
שון קצור לברר הוא הבשמים, אצל וכ״ד( כ״ג. ״משקל״. מלת בו שחסר הכתוב ל

כג( ה כעך הוא ת׳ נא הגידי ) סביוניט ב ) פיי' ורו שגן עתיקים( ס הואי, בפת
בשניהם ספרים ברוב מ״ט(. ל״ז, )לקמן ״חו״ לזכר לנקבה, צווי והוא נראה, היוד

חוי״, ש, ״ שון ״הגיד״ של תרגום הוא כי שבו מ״א, כ׳. ל״א, )לקטן עבר ל כ״ה(. ו
כו( מן (22 עמוד )ברלינר מסורת בו יש אדני. אחי בית ) ת סי מי ת א קד בי

חי דני א אן( א כ הי ) חו א א תר ב / חי בת את תרג דני א הי מ״ו( )פסוק א חו א
חי ״בית איפכא, הוא ספרים וקצת סביוניטה בדפוס תרג׳. אן! א כ הי אדני״) חו א
שון חיד, ל חרון, י א חו אדני״ אחי בת ״את וב שון הי א ליישבה יש זו וגרסא רבים ל

כון, על שון י״ ה ו אח ״בית תרג׳ ולא אדני, למשפחת טעמו אדני״ אחי ״בית נ ם, ל רבי
״י" ״בית הרן, בן לוט משפחת בו לכלול שלא חו כלומר אחד, אח בית משמע ל״י א
הי ח א בת לתרג׳ יכול לא אדני״. אחי בת ״את אבל לבד, נחור בית בוני ו שון דר ל

חיד, מן ט׳. ט/ )לעיל בארתי כבר כי י שון כי א׳(, סי  שלאחריו הקנין בכנוי סמיכות ל
 זה לפי סמוך, היותר קרבת על קרובים ואצל קרוב, היותר סמיכות על מורה דל״ת
הי״ ״בת חו בוני א אלא נחור של בתו איננה והיא ממש, אחיו בת משמע יהי דר
מר יתכן אבל בנו, בת שון דרבוני אחוהי בת רבקה, על לו ם, ל בת שהיא לפי רבי

 דוק זו; מסורה על לתמוך אין לענ״ד והנה — אביה. אבי ובת אביה בת שניהם,
ש, דבר על מורה סימן שנותנת מסורה כל כי ותשכח  אחת עברית שטלה חידו

ת במלות מתורגמת ש אין כאן אולם הענין, לפי שונים במקומות שונו  כלל חידו
חי כי ידענו ממילא כי לצורך, שלא וכלה חו ת׳ א חי ל״ר, י ה א הי ח א ת׳ א ו
קרוב ל״י, איפכא. וצ״ל במסורה טעות שנפל אצלו ו

שרא ת׳ הגמלים ויפתח )לב( ה גמליא מן ו סביוניט שגן( ) ת כון, ופ  שהתיר ונ
כן מעליהם, הכר ונטל והרצועות החבלים תינו, כדרשת מפיהם הזמם ו  ברוב רבו

ם. היו לא כי מחוור. אינו גמליא״ ״ושרא ספרים אסורי
לו( סיבתה״, ״בתר תרג׳ ולא שהזסינה, אחר פעל דסיבת, בתר ת׳ זקנתה אחרי )

חיים. עוד אין השיבה שלאחר לפי
מא( תי. תהך ארי ת׳ משפחתי אל תבוא כי ) שון לזרעי  לפעמים מורה ״הך״ ל

 משפחתי, עם הזה בדבר להתעסק כשתבוא והכוונה דבר, באיזה התעסקות על
אוי, הכל ותעשה עטהם שתדבר תנו לא אם ״והיה או כר  מאלתי״. נקי והיית לך י

הץ ת׳ ו׳( מ״ט, )לקמן ״ובקהלם״ בו, כיוצא שי  ללכת בקהלם טעמו למהך״ ״ובאתכנו
כן הדבר, לעשות מר. בשלום״ יבא מקמו על הזה העם ״כל ו ש  ״על ת׳ כ״ג( י״ח, )
הגו משמעותו בשלם" ד.ך י אחריה  תהי אם בשלם, מקומם על עסקיהם בכל שינ
שכר בו כיוצא ״למקומו" נאמר היה למקומם בשלום שילכו הכוונה  באהליך״ ״ויש
בר׳. מני למעבד במהכך ״ויששכר י״ח( ל״ג, )ד ש בירושלם״ מועדיא וי  כשתתעסק פיר
ם, המועדים לקבוע שלי עוד )עמש״ש( ״לירושלם״ אמר לא כן ועל בירו שאלה ו
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ם, מושבם סנהדראות ראשי שהיו יששכר משבט שלי  ללכת צריכים היו ולא בירו

ושנים. חדשים לעבר לשם
מב( שך אם ) חי. לאצלחא קדמך רעוא כען אית אם ת' דרכי מצליח נא י אור

אינו לפי כתיב״ע, אורחי״ מצלח כען איתך ״אם תרג׳ לא  מעלה כלפי כבוד דרך ש
מר שך אם שמשמע איתך״ ״אם לו ת. י או במצי

ה בלבי למללא ת׳ לבי אל לדבר )מה( סביוניט ב )  ״עם בקצתם ספרים( ורו
הוא לבי׳/  כל (:20 עמוד וברלינר ב׳. כ״א, )לעיל במסורה אבל אוג״ר. טעות ו

א ל לו  חסר שהוא נראה אולם וצ״ע, המנץ מן איננו ווה — .,י מן בר עם מי
כן במסורה, ק׳. ״אליהם״ בה חסר ו בר׳. פתשגן עי׳ ; י״א י/ וי א׳. ב/ ד

ס( בון. לאלפין ת׳ רבבה לאלפי היי את ) לר רבון״. ״לאלפי תרג׳ שלא נראה ו
מא כעין שהוא לפי  בבחינת הוא השמים, וככוכבי הים כחול הרבה שנאמר ומה ;גוו

אור ממש. כמספרם ולא לסופרם, אפשר שאי  הרד״ק בשם הובא מהרש״ד ובב
״ו כענין חבירו על במספר סמיכות שענין ענינו החבור, וי ת. לאלפים ו ולרבבו

סב( כו׳ באר מבוא בא ויצחק ) הי על ויצחק ת׳ ו תו ה וגו׳ מבירא במי ט  )ביוני
ב 114 מינכן וכ״י  ממיתוהי ״על — מבירא״ במיתוהי ״אתא נ״א עתיקים( ספרי׳ ורו

שון מבירא׳־. הי" ״על עקר, הרא תו או, למקום שנכנס משמע בטי כן בבו  מוכח ו
שון גו׳ יצחק״ ״ויצא מל  והגרסא ;כניסה בלא ביאה משמע ״אתא״ הםמוך( )בפסוק ו

שון התרגום ולפי המ״מ, כפל מפני יפה עולה אינה מבירא״ ״ממיתוהי  ״מבוא ל
״באר״. לטלה גם נמשכה הט״ט מבאר״, ״מבוא שעורו באר״

סג( ח ) שו כן תפלה, ענין לצלאה, ת׳ בשדה ל  תקנין ״והא ת׳ אמו״ ״שרה ו
/ עובדהא״ חו״ל. דרשת לפי כפרש״י שניהם וגו

בני )ג( כה ם ולטושם אשוךם היו דדן ו שירין ת׳ ולאטי מ שכונין ל לנגון. ול ו
אנן יעקם ר׳ המפורסם הח׳ מ ש רייפ  בארמי ״שרא״ מגזע התרגום "לדעת ״אשורם פיר

שון שהוא שכונין״ ותחת ; לטחנות וטעמו חניה ל שנונין״ שצ״ל הגיה ״ל  תרגום ״ול
שם׳/ של ש טן שהוא ״ולטו טו ש ״לל ש״א. מחרשתו״ את אי בו׳ כ״ו(, י״ג, ) חר  ״

ש״ הל׳. ילטו ת ״ג(, ו/ ) שון שהוא י ם" ;שנינה ל  מן מרכב התרגום לדעת הוא ״ולאטי
לנגון״ תרגם לכן ים, לאמי שבי שהם ״ו שון והנה עכ״ל, האיים יו כון, הרא אבל נ

ם״  הם ״לטושם״ הרמב״ן כפירש הנכון אלא לאומה, תואר שיהי לע״ד רחוק ״שנוני
הנו״ן הלמ״ד כי האדמה, פני על נטושים שהם באהלים השוכנים מרו ו  במקומות יו

 תיבות, לשתי ״ולאמים״ מלת לחלק צורך אין וגם עכ״ל, נשכה לשכה _ כמו רבים
שע׳. ״אײם״ עם נרדף ״לאמים״ מצינו כי  מתאים וגם א/(. מ״ט, ושם — א/ מ״א, )י

ב״ר. נחמן בר שמואל רבי לדברי אונקלוס התרגום א(: ) נון אע״ג ס״ אי אינון ד  )״ד
טין״, תורג טדר׳ הגרסא כך מ אדר פ״פ דפוס רבת ב ט תצ״ב משנת ד  דפוס ובילקו

א ציי שן וויני שן, י  אע״ג אומר. הוא לפיכך היה בבלי רשב״נ כי שפיר, אתי והשתא נו
אינון מר ד ם( )כלו מין הירושלמיי תרג  ולא כת״א. הן אומות ראשי כולם מ״ט כך, ט

מב״ן וגם שלנו ספרים ברוב שהוא כמו אנן בר ד מין״ ״ תורג ה ;ט  קושית תסיר ובז
אין עי״ש, לגר נתינה ב״ס הג׳ הר׳ תגרין בת״א הגרםא רשב״נ לפני שהיתה צ״ל ו  ״

פרין.( לו מין ו תורג מרץ ט או פרין תגרין ו לו שי ו טין ורא הון או  לא הן, אומות ראשי כול
תגרין שהיו פרין״ ״ מנין(, )סוחרים ולו או  תוארים האלו שהשמות כת״א, אלא ו

הן. ראשים היו דדן שבני לאומות עלי
ח( קן ) ה ושבע סיב ת׳ ושבע ז סביוניט מב״ן: כפי׳ הטעם עתיקים( וספרים ) הר

כן טובה, כל ושבע לבו משאלות כל שראה  ברוב טובא״, כל ״ושבע יב״ע בת׳ ו
שבע םפרים  ביצחק שנאמר לפי ״ױטין״ מלת הוסיפו שהאחרונים נראה ױמץ׳/ ״ו

קן שבע ״ז ם״ ו כ״ט( ל״ה. )לקטן ימי
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חי ר ל ו ח
ספרי׳ ברוב ועוד( סביוניטה 2 מינכן )ב״י דארם מפדן ת׳ ארם מפדן )כ(

ליו: מסורת ארם״. ״פדן ם ע ם ד נ״א אר עיין א״ה ו אר  לפי (.93 עמוד ברלינר )ו
מד. מצרים״ ״צען כמו המקום, שם ״פדן״ דארם״ ״מפדן הנוסח ב  ת׳ כ״ב( י״ג, )

ם", ״טאנים מצרי מפדן הנוסח ולפי ;פרת״ דעל ״ארם ה׳( כ״ב, )שם נהרים״ ״ארם ד  ״
עי׳ ארם משתי טעמו ארם" ש״י(. ) ר

ה דיסער ככלן כוליה ת׳ שער כאדרת כלו )כה( סביוניט שגן( ) ת ברוב ופ
ם״. נ״א בכלן״׳ הספרי׳״ אינו עקר" ״כגלים כתב האוג״ר ״כגלי תן ו לע״ד טעם. נו

שגן, בס׳ שפירש כמו הנכון תוכן קרוב וזה פת בריו: ל  אינה ״ככלן״ מלת של כ״ף ד
מיון כ׳יף שון שם ״ככלן" שרשית, היא אלא הד בתלתלים מכוסה וטעמו נקבה, רבים ל

 מלא שהיה טעמו י'( י״ד, )לעיל וגו' בירין״ חקליא ״ומישר כמו שעה של וציצית
אונקלום, תרגום דרכי כפי אינן ״כגלים״ ״ככלן״ )עמש״ש(,והנוסחאות בבארות ומכוסה

 ענין אזו על בה מבואר שאינו הדמין כ״ף מקום בשום מצינו שלא הוברר כבר כי
 לעיל מ״ש )עי׳ דישעה )כגלים( ככלן שערן ״כוליר לומר צריך והיה מוסב, הדמין

י״ו(. י״ג,
 פרסי לשון והוא ספרים( ורוב )סביוניטה נחשירכן גבר ת׳ ציד ידע איש )כז(

כן ?נ(,6־!168, 61^01. 811<!11611 8.24 )עי׳ ועופות לחיות ציד והוראתו  מפורש הוא ו
טונינו מחוקרי רבים אבל ליב״ע. המיוח׳ בת׳  בספרים כן על מורכבת, לטלה חשבוה קד

שי (:76 עמוד )ברלינר עליו ומסורת הנוסחאות, מתחלפין הקדמונים ח כן נ נ״א ר
בן ד שי חי ש נ״א נ ח כן נ ר ח נ״א י ר נ א כן. שי בבולוניי ח הגרסא ו כן, נ ד שי

לתיב״ע. והמפורש לגר נתינה עי׳ ב׳. צ״ב, וב״ק. א׳• קש״ט, ב״ב. התום׳ כפי הוא
תינו דרשת כפי תרג׳ לא אכיל. הוה מצידיה ארי ת׳ בפיו ציד כי )כח(  רבו

ה״, רמיותא טלי ״ארום יב״ע וכת׳ שו אלא בפוטי ת, דר שבארתי הכלל כפי והוא לזכו
ש. כ״ו ד׳, לעיל בזה כיוצא עי״

ש: לפי ולא טעימה, ענין כען. אטעימני ת׳ נא הלעיטני )ל(  פי אפתח הדרו
שפוך פי עי׳ לתוכו הרבה ו ש״י(. ) ר

ם(: ש שנן( )סביוניטה סומ^קא סימו^קא מן ת׳ הזה האדם האדם מן ) ת ופ
ש ברלינר מסורת בו וי אינו בשוה, שניהם סיטוקא״ ״םימוקא ספרי׳ ברוב (76 עמוד )  ו

כון, ם״ ״נתונים כמו להפריש, דרכו כי נ טד׳. נתוני ב סירין ת׳ ט׳( ג/ ) ט היב־ף ״  י
ש(; ש״ ק״ )עט טו סי וי״ז, י״ב> ט״ו׳ אי״ןש ך׳״כ קפסן לעי)ל ״אדמוני״ של תרגום ״

מוני וטעמו ט״ב(, האדום״. ״אד
ם מכרה ולג( )לא. ם לי השבעה - כיו פתשגן )סביניטה דלהי כיום ת׳ כיו

ש(, ״דלהן״ ספרי׳ ברוב (2114 מינכן כ״י עי״ ש״י) הרמב״ן כר  ״שהוא ומעיד ״דלהי״ גורם ו
ש( ומדוקדקות״ בדוקות בנוסחאות האוג״ר ;)עי״  ול״ד ההבנה, סתומות וזו שוו כותב ו

ם״, ״דלהי שיעורו סובל כיו ש״י פירש ו תר כיום, ברורה המכירה שתהי ר שון יו  מל
״דלהן״•

בז )לד( שו וי שט. ת׳ הבכרה את ע ש ו  כמו בעיניו, יקרה ולא כבדה שלא פיר
הו״ הי״, ת״י כ״ח( י', )ש״א• ״ויבזו שטו הו שלא טעמו ״ו  בל׳ תרג׳ ולא כמלך, כבדו

א(, ט״ו, .,)בטד בזה״ ה׳ דבר ״את כגון ״בםר״, בזיון בעיטה שמשמעותו ל״ מור, ו  ג
ל׳. כ״ח, לעיל כטו דרכו לפי ג״כ והוא ו
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כן לבנך, ת׳ ולזרעך לך )ג( כו ו
ד( הרבתי ) עך את ו ר ך ונחתי — ז ע ר ה לבנך — בנך ת׳ לז סביוניט ב )  ורו

שון ״לברך׳ ״ברך״, ״לברך״. נמצא עתיקים ספרים בהרבה גם אבל ספרי׳( חיד, ל  י
מוז שהוא נראה  )ברלינר המסורה נגד הוא אולם עשו, אל ולא יעקב על שמוסב לר
ך כל (:14 עמוד ע ר ך ז ך כי א׳ מן בר תרג׳ בנ ע ר א. ז  שמוסב י״ד( כ״א, )לעיל הו

ישמעאל. על
כ״ד, )לעיל מראה" טובת ״והנערה חיוו• שפירת ת׳ היא מראה טובת כי )ז(

חזי", ״שפירא ת׳ ט״ז( מי חזי״ ת׳ הנערה אצל ההפרש נראה ל  שהיתה כלומד פעל, ״למי
ת, טובה ה לפי לראו ם הכל שפנוי ת יכולי  היתה שנשאת אחר אבל יפיה, את לראו

 שאצל והראיה הצניעות, מפני בה מסתכלים שאחרים טוב ולא בעצמה, מראה יפת
א( י״ב, )לעיל את״ מראה יפת אשה ״כי שרה  לקמן אבל חיזו״, ״שפירת ג״ב י״
שון ״מראה״ השם ת׳ ד׳. ג. ב׳. מ״א, חזי״ בל תן. שהכוונה לפי ״למי לראו

ח( כן רבקה; ת י ת׳ אשתו רבקה את מצחק ) אשתך״ את העם אחד ״שכב ז
 ת״ ״י איתתך״. ״עס — רבקה״ ״עם ספרים שאר בכל איתתך׳/ ת ״י ת׳ י׳( )פסוק

כון עי' המסורה לפי נ ל״ג(. כ', לעיל מ״ש ׳,
 או שהפעולה טורה ״פון״ מלת תוספת שכיב. פון כזעיר ת׳ שכב כמעט )י(

ה תלויה הדבר הוית ת. ואינ אי ק׳. וד א, )וי מר. מ״ג י״ א, ב ב, כ״ט. י״ כן כ״ט(, וי״  ו
א׳. תלויה בשלילה בר מר. מ״ב, ל״א, ) ר. ל״ג. כ״ב, ב ב עי׳ כ״ז.( ל״ב, ד  מ״ש עוד ו

כ״ז(. ל״א, )לקמן
ד( ה ת׳ רבה ועבודה )י ם קרא עליו מסורת ״פולחנא״ נ״א סגי. ואבוד תרגו  ו

שגן ב״ס לדעת (.58 עמוד )ברלינר  כראב״ע הרבה ושפחות עבדים לו שהיו משמעותו פת
א ש״; כרשב״ם, וכרמים שדות עבודת וי״ ש ור ש(, רבה פעולה פיר אין )עי״  להכריע, ו
שון שוה שהתרגם לפי האלה. הפירושים כל גם סובל הוא הכתוב לל

כב( ב )סבױנ׳ ה׳ אפתי ת' לנו ה׳ הרחיב עתה ) ״יפתי״ בפתשגן ספרים( ורו
שון שון: בזה עליו כתב אוג״ר ב״ס עתיד. ל  כי מעלה, כלפי כבוד דרך זה וגס הל

חונו שמסיר כמי נראה הרהיב עתה באמרו  מצאתי עשרתי אך שאומר מהאל; בט
שו אונקלוס והתחכם הון, ת׳ שהאל רואה אני עתה כלומר עתיד, במקום עבר לפר  י
בולי את להרחיב גור הגדיל ג כון חילי; את ול  עליו השיג בצדק עכ״ל. מאד הוא ונ

מרו התחכמות, כאן שאין לחו״ש ב״ס  שמסיר כמי איננו לנו״ ה׳ הרחיב ״עתה ובא
חונו תן הוא אדרבא האל, מן בט שם להם שהרחיב להשי״ת הוראה נו מבטחו ה׳ ו
ארץ, אותם שיפרה שיננא״ — ״ופרינו״ שתרג״ ווה ב שון ״ויפ ב סביוניטה 1 עתיד, ל  ורו
ש״ נ״א ספרים( ש״י, ״וניפו ש״ הגרסא לפי אולי כר תכן ״וניפו  שתולה כיון ״יפתי״, י

כון בעצמו ההתרבות ארץ, נפרה כך ומתוך לנו ה׳ ביירח בתחלה שיאמר נ  שאם ב
 יפרה הוא לנו ה׳ שהרחיב מאחר ה׳, לעירת עוד צריך אינו כאלו נראה כן לא

עי׳ מאליו. מו׳. מ״ש ) ל׳(. כ״ג, ש
כו( ה רחמוהי וסיעת ת׳ מרעהו ואחות ) סביוניט שגן )  148.114. מינכן כי״י פת

ר 2. עו  בת״א מצינו לא כי מ״ם בלא ״רחמוהי״ עקר ״מרחמוהי״ הספרים ברוב ו
ת׳ תן וב תורג׳ ״מאהב״ ״אהב״ השם ״מרחמא״, השם נביאים על יונ  מקום בכל מ

כן ״רחמא", ש״ב. מרעהו״ ״ואל ו ש״י ״רחמוהי״ ת"י ח׳( ג/ )  ״מרחמוהי״ פירש ור
הביו, מקצת הביו מקצת ג״כ משמעותו רחמוה״ ״סיעת אבל או ם״ ״חבל כמו או  נביאי
א. ש״ כלם. ולא נביאים של חבורה שטעמו ספריא״ ״סיעת ת׳ ה׳( י/ )

ח( תינו אלה נא תהי )כ בינך בינו  אבהתנא בין דהות מומתא כען תתקים ת׳ ו
בינך, ביננא תינו״ פירש ו תו, אשר ״בינו תינו, שכרתו הברית מחדש שיתקים בינוני  אבו
בינך, בינינו עכשו ש״י. עי׳ ו ר
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מיטר על ומתון מםרבן והואר, ת׳ ולרבקה ליצחק רוח מרת ותהיין )לה(

שון חח" ״מורת פירש ורבקה. יצחק שון ח(/׳י א/ )יהוש/ פיך" את ימרה ״אשר ל  ול
שע׳. נפשי״ מר ״על כמו ועצבו!/ הכעסה עי׳ ׳ט״ו( ל״ח, )י ש״י(, )  הג׳ שהקשה ומה ר

שון נתל״ג ב״ם  ״מרו טצינו הלא רוגז, על ולא סרב-ץ על נופלת מיטר״ ״על של
שע׳. קדשו״ רוח את ועצבו םריבו ת״י י׳( ס״ג, )י ארגיוו ״ ביי מימר על ו  ;קודשיה״ נ

מרנזן״ כאן שתרג׳ ומה מד, פעל הקל שבנין פעל שאצל ידוע מרגון, ולא ״ כמו עו
אפעל. כבנין הוראתו לפעמים שלו הכבד בנין ״רגז״,

ב( כו תי לא ) ע ד תי יום י מו ידענא״ ״לא חרג׳ לא ידע. אנא לית ת׳ מו )כ
 מכוסה שהוא משמעותו ידע״ אנא ית1״־ עכשו, יודע איני משמע זה כי ט׳( ד/ לעיל

מרי, שון והוא אדם, מכל מכוסה המיתה יום כי לג עי׳ יכיל״ אנא ״לית כל ט, לעיל ׳׳  יי׳
ט(, חנו בו כיוצא י״ שמר. נדע״ לא ״ואנ עין״, אנחנא ״לית ת׳ כ״ז( י', )  שהדבר לפי יד
ה מותי״ ״יום ת׳ מותי״ ״יום — השי״ת. ברצון תולה כי״י פתשגן )סביוניט  מינכן ו

ת״, ״יומא ספרים ברוב ־(2. 114. מו ברלי׳. עליו מסורת אולם דאי ם (58 עמוד )  יו
תי ם קרא מו תרגו כן ו פ׳. מותו״ ״יום המקרא: בכל ו שו  מותיה״, ״יום ר( י״ג, )

ש״ב. מותה״ ״יום תן״ ״יום מותה״, ״יום כ״ג.( ו/ ) תן׳/ ״ױם י״ג( כ/ )שם מו כיוצא מו
 בכל טותד־■/ ״קדם מותי״ ״קדם ת׳ י/ )פסוק מותו״ ״לפני ז׳(, )פסוק מותי״ ״לפני בו

תו״ אבל ;״מות״ השם בתרגום אלה מד׳. ״במו ב בר'. ל״ט. ל״ז, )  שטעמו ז׳( ל״ד, ד
ת״, ״כד תרג' מיתתו, בשעת כן טי א( כ״ה, )לעיל אברהם״ מות ״אחרי ו  ״בתר ת' י״

ת״, תי" ״אחרי דמי בר׳. מו ת״, ״בחר ת' כ״ז( ל״א, )ד טו  המלך מות ״בשנת וכן דאי
שע׳. אחז" ת". ״בשתא ת׳ כ״ח( י״ד, )י מי  השם כי הטעם ;בפעל תרג' אלה בכל ד

מן כל מיתה לאחר אף אלא הגויעה, לבד לא הוראתו בארמית ״טות״  מת, שהוא ז
ם בהם הנגע ״כל כגון ת מו ק׳. יטמא״ ב א, )וי  בהם יטמא לא — וגו׳ ״לאביו ל״א( י״

ם״ ת מו מד/ ב הון״, ת׳ ד׳( ר, )ב ת  שייך לא לפיכך מיתה, לאחר דוקא והוא ״במו
תרג' מן כי אברהם״, מיתת ״בתר ל שך מת היותו ו כן התחיה. עד מו הרן ו  בן ״וא
תו״. שנה ועשרים שלש מן כל משמעותו להיות שיכול ״במותיה״ לתרגם אין במו  ז
 מיתתו שלאחר בשנה משמעותו כי מחוור, אינו מות״ ״בשנת בו כיוצא מת, היותו

תו״, ״יום אבל בה. שטת בשנה ולא  שאי לפי ״טותיה״ :בשם ת׳ מותו״ ״לפני מו
לטעות, אפשר

ח( א ציד לצוד ) הבי שון כל לאיתאה. ת׳ ל תורג׳ יצחק אצל הבאה ל בל' מ
תו הכנסה כלומר הכנסה, ענין ״אעיל״ ת, וכלוא סומא שהיה לפי לבי  מכאן חוץ בבי

תו שעשה אחר אלא הציד לו הביא שלא לפי ציד״ ״לצוד אצל כן מטעמים, או  ו
צידא״. לי ״איתא ת׳ ז'( )פסוק מטעמים״ לי ועשה ציד לי ״הביאה

ש ממלל, אבוך מן שמעית ת' מדבר אביך את שמעתי )ו(  מסורת עליו וי
 מה איננו שהאב לפי ממלל", אבוך ית ״שמעיה. ת' לא אולי (,23 עמוד )ברלינר
אוון שנשמע עורו הדבור, אלא ל שי כן אביך", ״מאת כמו ו  שמעתי ״אשר בפסוק ו

ת״ ה׳ מאת י׳(. כ״א, )ישע׳• צבאו
ט( ערות ״ואת טו( )פסוק טבין, עיזין גדיי תרץ ת׳ טובים עוין גדיי שני י

דיי ם״ ג כן עיזי״ בני ״גדיי ת׳ העזי שון כל ו  ״גדי מתורג׳ שבמקרא עזים״ ״גדי ל
 ״טבין״ שלאחריו לפי ״בני״ כאן להוסיף צריך אינו אולי עיזי״, בני ״גדיי — עזי" בר

ם. שמשמע זכרי
ב( תי ת׳ קללה עלי והבאתי )י אי טין עלי ו ה לו סביוניט א ) לוניי בו עוד( ו  ברוב ו

הי ספרים אינו מיתי״ ״:אי שון כי נכון, ו והכוונה הפעולה, תמידות על טורה הווה ל
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תון דלא בנבואה אתאמר עלי ת׳ בני קללתך עלי )יג( א יי תרג׳ לא עלך, לוטי

כבוד רבקה של כבודה מפני עליה, הקללות תבאנה יתקלל שאם כיב״ע,  כי יעקב, ו
ת׳ אלא ;מה תנאי על הדבר יעשה לא יעקב וגם נשגבה, מליצה אינה  הכוונה ת

 אתאמר עלי שתרג׳ ומה קללה, עליו תבוא שלא בנבואה יודעת שהיא האמיתית,
שון עם התרגום להשוות הוא וגו, א, נאמר שעליה והכוונה הכתוב, ל  ״ולאם :לנבי

מץ מלאם א תרג׳ ב״ג(, כה, )לעיל צעיר״ יעבד ורב ו א״ ו טי שין ״לו ע, בל  כלומר ידו
טין״ — ״קללה״ הקודם בפםוק שתרג׳ לפי מהן, ירא שאתה הכללות שון ״לו  ל

ם. רבי
ט( איכול. אסתחר ת׳ ואכלה שבה )י שון בארמית מדוברת לאכול ישיבה ו  בל

שבו ״אםחר׳/ מיכל" ״ואםחרו ת׳ כ״ה( ל״ז, )לקמן לאכל״ ״וי  טעמו ״אםתחר״ ;ל
שון נקרא וזה המטה, על בסמיכה לאכול עצמו שיסיב ״םחר״ ״הםיבה׳/ חכמינו בל
םבב' של תרגום ש״י. עי'7״ ר 1־

הידיס יעקב קל הקל )כב( די ו א דיעקב קליה קלא ת׳ עשו י די וידי  עשו י
ה סביוניט ב ) הי — דיעקב ״קליה נ״א ספרים( ורו שו״, ידו  עליו מסורת אולם רע

מוד ע ברלינר די (58) שו י א ע ם. קר רגו ת  שמשמע דיעקב״, ״קליה תרג׳ הקול אצל ו
 היותר קרבת מורה דל״ת שלאחריו הקנין בכנוי והנסמך ממש, יעקב של קולו

עי׳ אפשרית  שיכול סתם, בנסמך תרגם הידים ואצל א׳(, םימן ט׳. ט/ לעיל מ״ש )
ת משמעות להיות מו חד. נשר״ ״פני - אריה״ ״פני כמו עשו, לידי דו  ת״י י״ד( י/ )י
א״ ״אפי שרא״. ״אפי — ארי נ

כד( מר ) א  של תרגום הוא אנא׳/ ״הא ספרים בקצת אנא ואמר ת' אני וי
ש. ״הנני״ שבו ו

א )כה( סבױנ' ליה ואעיל ת׳ יין לו ויב ב ) תי נ״א ספרים( ורו ה״, ״ואי שון לי  ל
תי״ היין הכנסה, בלא הבאה משמע ״ואי או בבית היה ש הבי  מה לפי והוא לו, ו
אביו ״הכנים (׳)י בתנחומא שנדרש שר״ יין ל / וב שו הכניס שכבר וגו  לו הגיש ועכ

פי הוא עכשו, לו הכניס טעמה ליה״ ״ואעיל הגרסה היין.  בילקוט שהובא המדרש י
תתן וכתיב היה מהיכן יין לו ״ויבא :התנחומה בשם  הביא מיכאל המטעמים, את ו

כו׳ עדן״ טגן לו כן ו תרג׳ ו עי״ש. ליב״ע המיוח׳ ב
כז( ה(, רבים ל' חוו ת' וגד שדה כריח בני ריח ראה ) ט סביוני ספרים ברוב )

ל׳ חיד, חזי עוד רוו״ה ובחומש י • :נוסחאות שתי ספרים קצת ו חזי(״ הוו) שון ״ אין הוו ל
אין הבנה, בו שן שבספר ט״ס שהוא ספק ו שן י הזי״ן חזו כתוב היה נו  נמחקת קצת ו

״ן. לשתי הסופר וחשבה ״וי (24 עמוד )ברלינר המסורה לפי נכונה חזו הגרסא ו
תרד ראה מ רי׳ ד׳ חזו ד או מנ׳ ב םי ה ו ח רא אן(. רי כ ה ) תי רא ת  א/ )דבר/ נ
ה ח׳(. תי רא מד ה ה׳(• ד׳ )שם ל כי רא א, )שם אנ  ת׳ מקומות שאר בכל כ״ו( י׳י
חיד ל׳ חזי חיד, לנוכח הדבור שבהם לפי י  בהמםורה האחרונים המקומות ובשלשה י

ם הדבור תרג׳ ע״כ לרבי  ליעקב, שהדבור נראה שלכאורה אע״פ כאן אולם חזו. ב
אילו קודש, ורגשת וחדוה תמוהה של קריאה הוא אלא כן, אינו באמת אבל  וכ

הגון הראוי הוא זה כי העולם לכל מודיע  דברי״ ״רוחא ת׳ בני״ ״ריח — לברכה. ו
עי׳ במפריט השם צ״ל ״הנה״ כמו משמועותה ״ראה״ שמלת לפי במפריט  מ״ש )

שון ת׳ שדה״ ״כריח — בגדיו״ ״ריח אולם (י/ י״ח, לעיל פשוטה. סמיכות בל
חו )כט( ת ש כו׳ לאמים לך וי חוו ו ת ש שון ת׳ אמך בני לך וי תעבדן הרא ש  וי

סגדון. והשני ת אלפים כי השתחוואה, שיך לא ממלכות שטעמו לאמים אצל וי  ורבבו
כלו לא אדם בני א יו היו משמעותו ״ישתעדן״ לפניו, להשתחוות לבו  משועבדים שי
םגדון״ "ת׳ אמך״ ״בני ואצל עובד, לטס לו עוד יחידם, שהם לפי ״וי שהוא י״ל ו
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שגן. עי׳ הכפל, להרחקת מברכיך ארור ״ארריך :)שם( — פת הון ״ליטך ת׳ ברוך״ ו  י

טין הון ובריכך לי כין״, י תו ברי אר תאור אשר כוונ שר יו  כמשמעות ולא טבורך, תברך וא
כן הכתוב, אורריך ברוך ״מברכיך בבלעם ו מדבר ארור״ ו  — ״בריכך ת׳ ט׳( כ״ד, )ב
 ״ואברכה אבל עצמם, את כמברכים מחזי אדם בני אצל כי הטעם נראה ליטך״,

ת״ב. האל דברי הם כי כפשוטו תרג׳ ג׳( י״ב, )לעיל אאור״ ומקללך מברכיך  י
אוג״ר• עי'

לג( כי. הוא מן ת' הוא אפוא מי ) ת תרג׳ ״אפוא״ מלת די שונו ת בל  שונו
ה כמועתה, ״כען״ ת' 0ל״ אעשה״)פסוק מה אפה ״ולכה מקומו, לפי כענינו  הם ״איפ
א״ כן ״אם הכה, איה כמו ״איכא״ ת' ט״ו( ל״ו, )לקמן רעים״  מ״ג, )לקמן אפו

א( א״, כן ״אם ת' י״ א״ יודע ״ובמה הו מו אפו ש ״הבא". ת' ט״ו( ל״ג, .,)
ם(: ש א ״טרם״ מלת אחר בעברי תיעול״. לא ״עד ת׳ תבוא״ ״בטרם )  הפעל יבו

שון תמיד שון אחר בארמית אבל עתיד, בל שון לרוב הפעל לא״ ״עד ל  כגון עבר, ל
ט(, א', שמר. נ'. ט״א, לקטן ה׳. ב/ )לעיל  ללמד עתיד, תיעול״ לא ״עד ת׳ כאן אולם י״

פנו בו כיוצא להקדימו, תוכל שלא כדי להביא, ובמרמה בדעת שמיהר שהכוונה  ״ו
ם הבית את א בטר בו הן״ י ק'. הכ עול לא ״עד ל״ו( י״ד, )וי  כי עתיד, ל' כהנא״ יי

א שלא עד הבית שיפנו ג״כ הכוונה ת. אשר כל נטמא כבר משבא כי הכהן, יבו בבי
ה לי אף בריכני ת' אני גם ברכני ולח( )לד עוד )סביוניט ם( ספרים ו מדויקי

אינו אנא״ ״אף נ״א ק, ו תי, גם והכוונה זרה הכתוב מליצת מדוי  תרג' לא אבל או
שון נמצא שלא שבמקום לפי יתי״ ״אף  הייחום בתרגום לפעמים נוהג בכתוב את ל

שאליו קטן אבהתי״ בריכו ״דלי כגון ״ברך״ פעל אצל ' כן כ״ז(, מ׳׳ט, )ל  ברכא ״והא ו
א(, כ״ג, )במד׳■ להון״ מברכת עי׳ י״ אוגר. ו

ח )לה( ק כן וקביל, ת׳ ברכתך וי  עתה והנה לקח בכרתי ״את הסמוך בפסוק ו
סיב" הראשון ת׳ ברכחי״ לקח עי', והשני ״נ קביל״) — ט״ו(. ב', לעיל שבארתי הכללים ״

ה בנפרד ״ביךכא״ ת' ברכה״ לי אצלת ״הלא :)שם( שגן(, )סביוניט ת גרסת ופ
שון ״ברכתא״ הספרים ע, ל שון ידו הרא  ברכה, שום לי הפרשת הלא הכוונה כי עקר, ו

ח( )פסוק לך״ אחת ״הברכה אבל ידועה, ברכה ולא שון חדא״ ״הברכתא ת׳ ל״  בל
ע, ליעקב. שנתן הברכה על שמוסב לפי ידו

מ( עברון כד ת' תריד כאשר והיה ) הי י עי' אוריתא פיתגמי על בנו ש״י.( ) ר
א( ט קרבו ) מי י בי אבל י מי ת׳ א ה( דאבא איבליה יו סביוניט ספרים ברוב )

אין דאבא״, ״אבלי כתוב ספרים והרבה רוו״זז ובחומשי דאבא״, אבלא הבנה, בו ו
אין שון מקום כלל כאן ש ם, לל ברור רבי ה" שצ״ל אצלי ו מן הקו וחסר ״אבלי  לסי

טו הה״א. ת מי ׳וי ה" אבל בכי י ש בר׳. מ ד  אף דמשה״ ״אבלא ת׳ ח'( ל״ד, )
חריו הקנין בכנוי הסמיכות דאבא״ ״איבליה לשון_ בסביוניטה. א  הוברר כבר דל״ת, ו

שרי, היותר הנסמך על שמורה אצלנו ה אפ המונ  עצמו שהוא כלומר יצחק של אבלו ו
ב״ר. שנדרש כפי והוא אבל, יהי  ועבר שם הרי הורגו אני אם אמרי ״רבנן ס״ח( )

שבין ם בדין עלי יו  לישמעאל ויתחתן הולך הריני אלא אחיך, את הרגת למה לי ואומרי
עורר בא והוא הורגו הבכורה על ו אני ו הורגו הדם כגואל עליו עומד ו ש ו  אני ויור
הרגך" לך ״מתנחם שתרג׳ ממה אונקלוס דעת שכן ומוכח משפחות״. שתי  )פסוק ל

אביו. בחיי אף לאלתר להרגך לך אורב שמשמע לטקטלך", לך ״כמין ת' מ״ב(
מג( עיי׳ לך איויל ת׳ לך ברח ) כ׳(. ל״א, לקמן ט״ש )
מו( פני בחיי קצתי ) ת מ ת — חת בנו בנו שון ת׳ כאלה חת מ  מן הרא

א חת הראשון על ומסורת חתאה. מבנת והשני חת בנת קדם ם קר תרגו ברלינר ו (
4
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כן (58 עמוד ת' לא לע״ד חתאה". ״בני ת׳ חת" ״בני מקומות שאר בכל ו שון ת  הרא
ה״, ״בנת אין האומה, לכל כולל שם חתאה כי חתא ת מכל בחיי קצתי הכוונה ו  בנו

שי אלא האומה  הארץ״ מבנות כאלה חת מבנות אשה יעקב לקח ״אם אבל עשו, מנ
ש ״חתאה׳/ צ״ל האומה כל מבנות הכוונה אין אחרת בדרך לפרש עוד וי  רצוני ו

ם(: — להאריך. ש קב לקח ״אם ) ע כו׳ י הקשה יעקב, נסיב אם ;ת חיים״ לי למה ו
ת׳ על פתשגן ב״ם ת שון ש  כאלה אשה שנשא הזמן אחר הכוונה ולע״ד עבר, בל
 אוכל שלא הי־אשונות על נוספות רוח מרת ג״כ תהיינה כי בחיים, חפץ לי יהי לא

ת׳ ואם לסובלה, שון ת סיב״ הווה בל שון משמעות תהי ״יםב״ עתיד או ״נ ״למה ל
שיקח. קודם אף עכשו חיים״ לי

ה( ח, ב שו יעקב אם ) שו דיעקב אמיר. ת׳ וע ה וע ב )סביוניט רו ש ספרים( ו  בו וי
ברלינר מסורת הון״, — ״אמא״ ת׳ לא (24 עמוד )  שהיתה רבקה כבוד מפני ״אמ
ת יעקב רק אוהבת טול שהוא וגורמ תו והצילה הברכה י  קורא הוא עשו, מיד או

שו יעקב של אמו אותה אצלה. טפל וע

ויצא•
טז( אנכי ) שון ידע. הויתי לא ואנא ת׳ ידעתי, לא ו  קודם ״הװה״ ל

מן תהיה או היתה שהפעולה טורה הפעל  המדבר, בה שמכוון אחרת פעולה בז
שון בהוראת יש ועוד המסופר, המעשה קודם או אחרי  הפעל קודם הווה ל

 וגם פעמים, הרבה אלא אחת פעם רק תהיה לא או היתד. לא שהפעולה
 במקום שורה שהשכינה ידעתי לא ידע״ הויתי ״לא הפעולה, תמידית על מורה

שכבי הזה שן, ב עיל להן קרא אשר כשמת שטות להן ״ויקרא בזה כיוצא לי ל  אביו״)
הין קרי דהוה ״כשמהן ( י״ח כ״ו, הי״ ל מן פעם בכל כלומר אבו  כשחפרן קודם בז

הי״ להין דקרי ״כשמהן אברהם,  עכשו השטות אביו שקרא משמעותו תהיה אבו
שני מעשה בשעת ש האלה הכתובים )  מצא ולא אחר בדרך ושמלה לחם ב״ם פיר

דיו בו ליו. י רג עי׳ ו א׳. שמלות חליפות ) בר ח,( כ״ו, )  בו כיוצא לגר( שמלה י״
טר. כדברכם״ ה׳ את עבדו ״ולכו ש א( י״ב, ) מרין״, דהױתון ״בטא ת׳ ל״ תו א  על כוונ

עבדוני", עמי את ״שלח פעם ובכל בתחלה אליו בבואם לו שאמרו מה  בו כיוצא וי
הי ת׳ כ״ב,( )פסוק אלקים״ בית ״יהיה  ״דאפלח תירגם לא ה״, קדם עלה פלח ״דאי
הי אחת פעם משמע שזה עלה״ מן משמעותו עלה״ פלח ״דאי  והוא מיועד בז

עי׳ כשאשוב ש״י( ) כן לעתיד, ועבודה תפלה מקום זה ושיהיה ר  יאמר״ כה ״אם ו
 כשהחליף פעם בכל שאמר מה המכוון אמר״, הוה כדין ״אם ת׳ ח/( ל״א, )לקטן

השכר.
הין הדיוט אתר דין לית ת׳ אלקים, בית אם כי זה אין )יז(  אתרא איל

די על שנשלל הענין לפרש הדיוט״ ״אתר מלות הוסיף ה׳. קדם מן ביה דרעוא  י
אין מלות שון לפי לענ״ד הטעם חול״ אתר דין ״לית כיב״ע תירגם ושלא זה״, ״  של
מרי, קדושה מעלת כל שולל ״הול״ אנכי משמעות ותהי לג ידע שלא ידעתי״ לא ״ו
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שי רוב סותר יהיה וזה חול, שהוא וסבר קדוש במקום שהוא יעקב  שלדעתם חז״ל מדר

ם בו יעקב בא חרן ביו תן ל חזור דעתו ונ תיו בו שהתפללו למקום המוריה להר ל  אבו
עי׳ מעריב תפלת^ ותקן והתפלל לשם ובא לו^הארץ וקפצה ש״י ) בץ( ר מ תרג' וגם ור  ב

לן במקום ״ויפגע ליב״ע המיוחם ם", וי  והנה תמך ובת מקדשא בי באתר ״וצלי ת' ש
ה ושהשכיגה קדשים קודש שהמקום ידע לא רק קודש שהמקום יעקב ידע  בו שרוי
כן שון משמע ו אנכי רש׳י׳י•• מל ה״ קדוש במקום ישנתי לא ידעתי שאם ידעתי לא ו  כז

 כך. כל חמורה שקדושתו כלומר ״כזה״ אלא הזה" קדוש ״במקום פירש לא עכ״ל
שון אונקלום בחר והנה ט" ״אתר בל מרי קדושה ענין שולל שאינו הדיו  לפי לג

 נגד הדיוט דיין גדול, כהן נגד הדיוט כהן כגון קלה קדושה אצל גם שמצינו
תו הדיוט״ אתר דין ״לית זה ולפי מומחא, חכם תלמיד  ככל מקום זה אין כוונ

הין בם, התפללו שהאבות במה רק שנקדשו המקומות  מן ביה דרעוא אתרא ״איל
שכן ה׳ שבחר המקום הוא ה״, קדם ה" ״דרעוא הבחירה, בית והוא שם שמו ל  בי

שון בו, שבחירה הוראתו חד׳ ל שון מקום בכל מתורגם הקב״ה אצל ״ב  ״איתרעי״ בל
שון לפעמים נמצא התורה על ליב״ע והמיוחס כתובים על בתרגומים רק ״בחר״ הל

הקב״ה. אצל

ב( ט, כ אחיו״ נשבה ״כי הוא. אבוהא אחת בר ת׳ הוא, אביה אחי ;י
ד.( י״ד, )לעיל ״ כן אחוהי״, ״בר ולא ״אחוהי״ ת׳ י שון בעברי המקומת ברוב ו  של
 היה לא כאן אבל בעברי, כמו ״אח״ הלשון בתרגום גם יש קרוב, שהוראתו ״אח״

שון לפי אבוהא" ״אח המלות לפי לתרגם יכול  הוראתו בארמית אבא״ ״אח של
ת, שאר ולא ״דוד״ רק שון כדרכו חופם אלא דאבוהא״ ״קריבא תירג' ולא קירבו  ל

אמר הכתוב הא" אחת ״בר ו באמת. לה שהוא מה אבו

ד( שרי עצמי אך )י סיי קריבי ברם ת׳ אתה, וב בי  בפתשגן את. ו
מי תרגם לא למה ״צ״ע : כתוב שרי״ שתרגם כמו גר שון הטעם עכ״ל. וב  של
שר״, ״עצם סרא״, ״קריבא המקרא בכל מתורגם התילדות קירבת בהוראת וב  ובי

כן שון ו שרו״ ״שאר ל שר מעצמי ״עצם רק בםריה׳/ ״קריב מתורגם ב  מבשרי״ וב
א׳, בר שרו עצמו שהכוונה לפי מבסרי״ וביםרא מגרמי ״גרמא מתורגם כ״ג( בי, )  וב
ממש.

מי, מלאו כי יכא( מו ארי ת' י מי שלי מו" ת' ״מלאו״ פולחני. יו שלי ״
 הגירםה רוו״ה הח' בחומשי וגם דפוסים בקצת מדויקים, ספרים בכל קל בנין
שון אין אפעיל, ל מי״ להשנוי, מספיק טעם ו  הענין, לברר פולחני״ ״ױמי ת' ״י
שון לפי מי״ ״שלימו של מי שתמו משמע הוה סתם יו מיך״ מלאו ״כי כמו חייו, י י

ש״ב. ב.( ז/ ) י״

ח( ל,  בעותי קביל ת' יכלתי. גם אחתי עם נפתלתי אלקים נפתולי )
תי באיתחננותי ה׳ ד מ ח בצלו הי ת י י ״חמיךית״ לי. איתיהיב אף כאחתי ולד לי די

ט' סביוני ב ) כן עתיקים( ספר׳ ורו מלות התרגום לפי חמידת. נ״א עקה ו
 ועגמת צרה מתוך גדולה בכוונה ובקשה תפלה הוראתן ״נפתלתי״ ״נפתולי״

שון כפרש״י נפש, ת והפצרתי נתעקשתי ופתלתול עקש ״ל  הרבה ונפתולים פצירו
כן למקום",  הרחיק ואונקלום בצלו״, ה׳ קדם דחקית ״מדחקא יב״ע בת׳ ו

שון מר הכבוד מפני דחיקה ל או תי״ ״באיתחננותי ו  והתרבות הפצרה שמשמעותו בצלו
אינו ״אשר כמו צרה מתוך בתפלות שו צרת ר קמן בהתחננו נפ א(, מ״ב, אלינו״)לג  כ״

הי ״חמידית ת׳ יכלתי״ גם אחותי ״עם אף כאחתי ולד לי די תי" ״עם לי״, איתיהיב ו אחו
שון גם בן, לי שיהי במדרגה, עמה אחותי, עם להיות שחמדתי מה והכוונה קצר ל

*4
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תן ש״י שגרסת נראה בקשתי. ונתמלאה נתקבלה לי, נ והדחיק ״חמידת׳/ היתה ר
שו  למעלה מוסבת ״חמירת״ שמלת וכו/ נתקבלתי" לפניו החביבות ״בקשות לפר

תי שון, דקדוק נגד הוא אבל המידת״, ״בצלו  תואר, ״חמידתא״ או ״חמירא״ שצ״ל הל
נסתרה. ליחדה עבר פעל ״חמידת״

שרי )יג( שרוני כי בא ת, א שבחנני בכין ארי לי הות תושבחא ת׳ בנו נשיא. י
ק׳ ספר׳ )בכל כן ״חושבחא״ הגירסה מדוי  דפוסים וקצת רוו״ה בחומש עקר, ו

ק.( אינו ״תושבחתא״ שון הוא ,תושבחא״ מדוי  סתם, שבה והכוונה ידוע אינו בל
שון ״תושבחתא״ ע ל הוראתו ידו אי שירה לרוב ו ת. ידועה תפארת ו חד מיו  ו

מו׳. הזאת״ השירה ״את ש  ולפארת״ ״לכבוד הדא״. ״ושבחתא ת׳ א׳.( ט״ו, )
שבחא״. ״ליקר ת׳ ב.( כ״ח, )שם שרוני ״כי ולתו ת״, א ארי ת' בנו שבחנני בכין ״  י

שרוני״ נשיא״ שון ״א חנני״, לעתיד הפך עבר ל שב סיף ״י הו כין" מלת ו  שהוראתו ״ב
או", שרוני לעתיד הכוונה ״ א מז נראה הבנות, י ב״ר. חז״ל דברי על שרו ט.( פ׳ )  צ״

תיו לחמו, שמינה ״מאשר שרוני כי שנאמ׳ נאות שבנו כן בנות א מר הוא ו  יהי או
תיו, אחיו רצוי תן והוא בבנו תיו מלך מעדני י ת שבנו כו״׳ למלכות ראויו עי׳ ו  עוד )ו
ע״א•( פ׳, סוף ב״ר

אי את גם ולקחת 0)ט סבין ת׳ בני, דוד תי  ״ולמיסב״ נ״א ספרים ברוב ו
תסבין״ שון סתימת פירש ״ותקח״, כמו ״ולקחת״ עקר ״ו  ״לקחת בה כיוצא המקור, ל

מי את א.( ד )לעיל מידך״ אחיך ד שון ולא ״קבילת״ ת׳ י״ עי׳ ״לקבלא״, מקור בל ( 
עוד .(,13 נו/ ,31 עמוד אוג״ר שון ו םב״ ל ת לו אין לבד ״ולמי  וצ״ל הבנה בארמי
םב״ ״ואת ם ליב״ע, המיוחם בתרגום שהוא כמו בעײאלמי מרו ואונקלו  במלה בקצור או
םבין״. אחת ת ״ו

כב( כר ) א ועל ת׳ רחל, את אלקים ויו  ״ויוכר ה׳ קדם דרחל דוכרנ
כן נח״ ית ה' ״ודכיר ת׳ א.( ח/ )לעיל נח״ את אלק׳ כר מקום בכל ו  ״ויז

א׳. בפתשגן וכתוב ״ודכיר׳/ ת׳ אלקים״ בר שון שתמצא מקום ״בכל א׳.( ח/ )  ל
שין לא לתרגם רצה לא השי״ת אצל פקידה או וכירה שון ולא עתיד בל  עבר בל
שין כלם אלא ש עכ״ל, הוד.״ בל שון הטעם ופיר  לפני שכחה שאין משמעותו הוה של
הוא כבודו כסא אן תמיד, זוכר ו א ״ועל וכ שון הוא דרחל״ דוכרנ  הכוונה אבל עבר, ל
כרונו רחל שעלה אינה או ובקשתיה תפלותיה אלא הקב״ה של בו כן ית״ב לפניו ב  ו

כר בכתוב, מפורש  התפלה, קבלת היא הזכירה ה׳״ אליה וישמע רחל את אלקים ״ויז
שון וטעם א״ ל  המזבח( על שנקטר מנחה קרבן של )הקומץ ״אזכרתה״ כמו ״דוכרנ

מו מד׳. ה׳ לפני ונוכרת בחצוצרות ״והרעתם בוה כיוצא ״אידכרתה״ תרגו ם״)ב קיכ  אל
עול ת׳ ט.( י/ כון ״ויי כרוני שון לטבא״, דו ם, ל כן והתפלות, התרועות הכוונה רבי  ו

היו שלמיכם זבחי ועל עלותיכם על בחצוצרות ״ותקעתם כרון לכם ו  )שם וגו״ לז
הון ת׳ י׳.( פסוק כון ״וי א׳/ ל צון, והקרבנות התקיעות שיתקבלו לדוכרנ  בוה כיוצא לר

תני ש״א. אמתך״ את תשכח ולא ״וזכר א.( א', ) כרני, ״ויעול ת״י י״  ית תרחיק ולא דו
ה אמתך״, ט.( פסוק )שם ה׳״ ״ויזכר ה ״ועל ת״י י״  על הכוונה בכלם ה׳״ קדם דוכרנ

כן התפלות, תני ו עי׳ קדם״ עלי ,״ותדבר ת׳ י״ד.( מ/ )לקמן פרעה״ אלי ״וזכר  מ״ש )
כר בפסוק ואב^לכלם שם( מדי ״ז ך ע פני ט׳. טובה״ עליהם לדבר ל  כ׳( י״ח, )יר
כרן ״ייעול ת״י ש וגו׳ קדטך״ טקטי דו לפניך. בעמדי תפלתי לפניך תבוא פיר

כז( ברכני נחשתי ) / וי תי.0נ ת׳ וגו שון כל י דרישה שהוראתו ״נחש״ ל
 מקומות, משני חוץ ״נחש״ בל׳ ת׳ התורה מן לנו שאסורה תחבולה ידי על

ש צריך היה שלא לפי נסיתי ת׳ ״נחשתי״ כאן, האחד ש לדרו חו  כיון בני
ח, יעשה אשר בכל שיעקב בעיניו לבן שראה ידעתי הוראתו ״נםיתי״ יצלי



53 לא ל ויצא בראשיח
סיון, ידי על כן בגללך, ה׳ שברכני אצלי ומנוסה בדוק שהוא נ ב״ר. ו  פ' )

סף אצל והשני בגללך". ה׳ ויברכני ובדקדתי ״נסיחי ע״ג(  ינחש נחש ״והוא יו
מוני" אשר איש ינחש נחש ״כי בו״,  חקירה שמשמעותו מבדק״ ״בדקא ת׳ כ

בר׳. ״וחקרת״ ק". ת׳ ט״ו.( י״ג, )ד תיבדו שון תרגם ולא ״ו  כבודו משום ״נחש" בל
סף. של יו

ל( פרץ ) םגי״. נ״א לסגי, ותקיף ת׳ לרב, וי סגי" ״למי ״לרב" עיקר, נראה ״ל
מנון ״דלא ת׳ (ג״י ל״ב, )לקמן מרב" יספר לא ״אשר כמו תואר שם ת  מסגי״. י

או ת׳ א.( ר, )לעיל לרב״ האדם ״החל כמו להרבות וטעמו מקור ״למיסגי״ שרי  ״
סגי". אנשא בני מ ל

מר )לד( א ״הן״ כפתגמך. יהי לוי ברם ת׳ כדברך, יהי לו הן לבן וי
מו ש״י ״הנה", כמו ״הא" תרגו ם״, ״קבלת ל׳ :״הן״ פירש ר כן עכ״ל, דברי תרג׳ ו  ב
אי ״יאות ליב״ע הטיוח׳ הי לו ר חו׳׳ל מדרש סותר וזה כפיתגמך״, די ב"  ע״ג,( פ/ )
 עשרה בו חוור היה יעקב עם מתנה לבן שהיה ודבר דבר כל רבה בר חייא ר׳ ״אמר
גו', פעמים מאה אמרו רבנן לו, הן שנאמר פעמים שון בחר ואונקלוס ו  בל

שוטו, מידי יוצא אינו שהמקרא הי פ ש, גם סובל וי  בעברי ״אך" כמו ״ברם" הדרו
תו, להיות ויכול מיעוט, שהוא תן מי רק מבקש אני אין כוונ  שמקבל כדברך, שיהי י
בריו, עוד ד שון משמעות להיות יכול ו אינו דבריו במקצת רק שרוצה מיעוט ״ברם״ ל  ו
ם. לכל מסכים הצדדי

טרין ת׳ לח לבנה מקל 0)ל ה רטיבן דלבן חו א( )סביוניט בלוניי ברוב ו
בין״ ספר׳ טי טיבן עקר וכר, ל׳ ״ור כן נקבה, ל׳ ר הן״ ״ויפצל ו הין״ ״וקליף ת׳ ב ל״נ. ב
שון עי׳ ודקות הלשות המקלות שהיו כאן מורה נקבה ל מו׳. מ״ש )ו  ל״ב(, ט', ש

כן בו. להכות או עליו לסמוך וגדול חזק שהוא מטה של תרגום זכר ל׳ חוטרא  ״במקל״ ו
מד. ב טרא״. ת׳ כ״ז( כ״ב, ) חו ״ב

ב( •א, ל בן פני את ) ת ת׳ שלשום, כתמול עמו איננו והנה ל  אפי סבר "י
תינון והא לבן הי״, נ״א עימיה״, לי תו תינון״ ״לי  ״אפי״ על שמוסב לפי עיקר ל״ר ״לי

שון תמיד שהוא ם, ל כן רבי ת". פנים ״בסבר התלמוד בל׳ ו יפו

ם, )י( חין. ת׳ וברדי ש״י: ופצי פן את מקיף לבן של ״חוט פר  חברבורית סביב. גו
אין זו אל מזו ומפולשת פתוחה שלו לולי עכ״ל, המקרא" מן עד להביא ו  מסתפינא ו
ם״ אונקלום שפירש אומר היתי חלוף ״וברדי מ״ף ב ם״, בו  שהחברבורית ״ופרודי

שני הלבן חוט ידי על נפרדת תרג׳ חלקים. ל ם״ ליב״ע: המיוח׳ ב הון ת׳ ״וברדי  ״וגבי
שו נראה חיוורין״ שון שפיר  והוא עליהם נופל שהברד במקום לבנים שהם ״ברד״ מל

שון גביהם על חין״ זה גם סובל אונקלום ול ת גביהם, על פתוחים ״ופצי  שחברבורי
גביהם. אורך כל על פתוחה שלהם

תי אלקא אנא ת׳ אל, בית האל אנכי )יג( תגלי סביו׳ בית עלך דאי ש׳(. אל) ת ופ
שג׳: כתוב אל". ״בבית ס״א ת ת" אמר ולא השמוש אות חסר למה ״צ״ע בפ  בבי״

שב יש לע״ד עכ״ל, שון שתופס ליי כן א?" ״בית הכתוב ל  תירג׳ לא מקומות בכמה ו
תן כמו בכתוב, כן אינו אם ״בבי״ת״ תו ״וי מ', )לקטן הטבחים״ שר בית במשמר או

א", רב ״בית ת׳ ג.( טלי ת ת׳ ט״ז( מ״ה, )שם פרעה" בית נשמע ״והקל קו  פרעה״, "בי
כן ספרים( )ברוב ם. ו תי ״אלקא תירגם, אל" בית ״האל רבי תגלי  אל״ בית עלך דאי

העולם. כל אלקי שהשי״ת לפי הכבוד מפני אל״ דבית ״אלקא ולא
ט( תגנב )י ה ונסיבת ת׳ רחל, ו א, )סביוניט  ש״ח .2 .148 .114 כ״י בולוניי

םיבת" לענ״ד ״וכםיאת״ נ״א ספרים( ורוב כן עיקר, ״ונ רחל כי יעקב ידע ״ולא ו
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םיבתנון״ ת׳ ל״ב( )פסוק גנבתם״ שון - הספרים( )בכל ״נ הוראתו עקר ״כפי״ ל
שמרו דבר איזה והתכסות עטיפה הערות״ ארון את בה ״וכסו כגון יראה, שלא או ל
מד.  על״ כסיאת ״ארי ת )לעיל( פניה״ כםתה ״כי בה׳/ ״ױכםיון ת' ה׳( ד, ב

שון זה לפי הא" צלמניא ית רחל ״וכםיאת ל  מכסה שהיתר, משמעותו דאבו
 מן להעלימם בדי התרפים שלקחה הכוונה תהיה ואם עמה שלקחה ולא התרפים

שון לאביה״ ״אשר המלות לתרגם צריך היה לבן, מן בל שון כי אבוהא׳/ ״  ״כסי״ ל
מן״ במלת תמיד בארמית משמש העלמה שענינו ק'. דבר״ ״ונעלם כמו ״  ד', )וי

מד. אישה״ מעיני ״ונעלם י״ג(, ב הי ת', י״ג( ה', )  קהלא״ מעיני פיסגמא מכסא ״וי
הי כן בעלה״, מעיני מכסא ״וי ב ו  מן יעקב ״וכסי ת', כ׳.( )פסוק לבן״ את יעקב ״ויגנו
תגנב לבן״, תעב כ״ו,( )פסוק לבבי״ את ״ו תי״ ״ו  ״וכסיתא בשניהם ת׳ כ״זז )פסוק או
מינו״.

כן הוא, אזל ארי ת׳ הוא ברח כי )כ( ח ו ת׳ כ״א( )פסוק הוא״ ״ויבר
אזל כן הוא״, ״ו  כבודו, מפני יעקב אצל ״ערק״ בל' תרג׳ לא המפרשים לדעת רבים■ ו
אינו כון, ו שון מצינו כי נ תורג' ״ברח״ ל  ״בברחך משה, אצל וגם יעקב אצל ״ערק״ מ
ח ״במיעירקך״ ת׳ א׳( ל״ה, )לקטן אחיך״ עשו מפני בר שמר פרעה״ מפני משה ״וי (

כנגדו ״וערק", ת' ט״ו( ב/ ח בלעם אצל ו מד. מקומך״ אל לך ״בר ב א( כ״ד, )  י״
ה: ההפרש לענ״ד אמנם לך״. ״איזל ת׳  ת' הסכנה ממקום הניסה בבחינת בריחה בז

שון  ״לבוא הבריחה כאן ״אזל״. בל' ת׳ מנוס למקום חהליכה ובבחינת ״ערק״, בל
ח(, )פסוק כנען" ארצה אביו יצחק אל כן י״ ח ו  חרנה״ אחי לבן אל לך ״בר

כן לך״, ״אמיל ת׳ מ״ג( כ״ז, )לעיל מו׳. העם״ ברח ״כי ו ש ארי ת׳ ה/׳ י״ד, )  ״
ל מדבר, לה' לזבח רמה ביד שהלכוני עמא" או  שנאמר מקום בכל אולם ב

שון תרג' מפני״ ״ברח כן ״ערק׳/ בל  ניסה הכוונה אלא ״מפני״ נאמר לא אם אף ו
שמו״א. ברח״ ״ודוד כמו הסכנה ממקום ח(, י״ט, ) הי ובפסוק י״ ך ״וי בר  אביתר ב

/( כ״ג, )שם קעילה״ דוד אל אחימלך בן  מקום היה לא שקעילה לפי ערק׳/ ״כד ת׳ ו
ח צריך והיה מנוס  הוה הכלל כי ותשכח דוק י״ג( עד י' פסוק )שם משם גם לברו

או רק המקרא, בכל מתקים שיבו שון לתרגם צריך ביחד ״והלך״ ״ברח״ כ  הרא
שון ״ערק״. בל

בן )כה( ל שרי ת׳ הגלעד, בהר אחיו את תקע ו  עיון צריך אחוהי, ית א
 ת׳ י״ג,( מ״ב, )לקמן אבינו״ את ״והקטון כמו אחויה׳/ עם ״שרא תירגם לא מדוע
א״, ״עם שרי אבונ  שלא ממה שדיק ואפשר חוני אותם שעשה הוראתו אחוהי״ ית ״א

 שהכוונה אחיו״, את ״תקע אלא ביעקב, כמו אהלו" את ״תקע לבן אצל נאמר
 לבדו והוא יעקב, עם ילחמו ולא במקומם שיעמדו אותם שצוה כלומר שתקעם

עטו. ודבר אליו הלך

כו( חידוא. ם פו ושלחתך ת׳ וגו/ בשמחה ואשלחך ) םבינ/ ב  פתשגן )
עוד( ש פון. ספרים ברוב ו ת: וי ם מסור א פו רג' קרא דל ת מ רי׳ ה׳ ו או ר ב  כנו

ב עוג א׳. ו חך כ״א(. ד/ )בר של א אן(. ו כ תו לא ) מ א ב׳ יו ק סו ר. בפ ב ד  ט״ן. כ״ד, )
תוב(. פעמים ם לא בכ בר׳. תחסו ם בתרגום נמצא המקומות באלה ד/(. ב״ה, )ד  פו

אין שון בכתוב. מלה לו ו שר בספק, שהפעולה מורה ן פו ל א כן שיהיה או שהיה אפ ל  ו
אי. ד א׳. העם״ אחר שכב ״כמעט כגון בו בר גו׳. שכיב״ פון ״כועיר ת׳ י׳( כ״ו, ) כן ו  ו

ט״ו( ידי״ את שלחתי עתה ״כי ט/ מו/ ש ת דשלחית קדמי קריב ״ארי ת׳ )  מחת פוןי
תי״ כן גבור  אין בשמחה״ ואשלחך לי הגדת ״ולא במאמרו והנה בוה. כיוצא בכל ו
שרי היה לי הגדת אילו ליעקב. אמר שלבן הכוונה תי באפ היי  בשמחה, אותך משלה ש

אי הכוונה אלא ד שון כאן שיך לא זה לפי בשטחה אותך משלח הייתי ו  פון. ל
מר לבן יכול לא אמנם תו משלח שהיה לו לפי שמחה, מלא בלב שלמה, בשטחה או
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כן בגללך״, ה׳ ויברכני ״נחשתי לו שאמר מה היטיב ידע שיעקב  יעקב לו אמר ו
 במה מאד, עד לו חרה מטנו שהליכתו לבן לו הראה וכבר לרגלי" אוחך ה׳ ״ויברך
ם מלת הוסיף לפיכך בחוקה. להשיבו אחריו שרדף  האמיתית הכוונה לברר פו

ת כבודך מפני טעמו בחירוא״ פום ״ושלחתך  בשמחה כמו שולחך הייתי עין ולמראי
ם ה הדומה שיעור הוראתו ״פום״ שמח. בלב לא אבל ובשירי  פי ״על כמו דבר, לאיז

ח( פסוק )שם הנותרות השנים פי ״על ח׳( כ׳יז, )ויק׳.■ הנוד״ יד תשיג אשר  ת' י״
פום״• ״על

ט(  יום גנבתי תבקשנה מידי אחטנה אנכי לך הבאתי לא טרפה )ל
תי לה בעי את מני מנינא מן שגיא דהות לך איתיתי לא דתבירא ת׳ לילה. וגנב
ת ביממא נטרית שון מאד רחוק היה התרגום בלילא. ונטרי טו, הכתוב מל שו מפ  ו
שון הוא אחטנה״ ״אנכי טו בעדו, מדבר ל שו  חסרה אם אחסרנה ״אנכי כפרש״י ופ
שון ואונקלום עכ״ל תבקשנה״ שמידי לי חסרה  לא ״אנכי״ ומלת תירגמו נסתר בל
כן כלל, תרגם ת״, תירגם ״גנבתי״ ו שון תירגם לא מדוע ״נטרי  כיב״ע ״גניבה״ בל

תגניב תגניב בימטא ״דמי מי  על אונקלום ראה מה לאשלמא״. הוה עלי בלילא וד
הכתוב. מפשט ולהרחקות להשנוים הכריחהו ומה ככה

סוד לענ״ד ונראה  טציעא )בבא הגמרא בסוגית הוא שלפעי בפסוק התרגום שי
ש״י שריג פפא דנהר אגודא חיותא רעי דהוה רעיא ״ההוא ע״א.( צ״ג,  החליקה(" )פר

הו ״חדא  למעבד״ ליה הוה מה אמר ופטריה דרבה לקמיה אתא לטיא ונפלת מניי
שי כדנטרי ״האנטר שי״ דעיילי בעידנא למתא על מעתה אלא אביי ליה אמר אינ  אינ

שי דגנא בעידנא פורטא גנא אין ליה אמר דפטור נמי ״הכי טור" נמי הכי אינ  דפ
סין הם אלו איתביה אין ליה ״אמר שומר אונ תפול כגון עליהן פטור שכר ש  שבא״ ו

חזני התם ליה אמר חרב לפי הכו הנערים ואת ״ותקחם ש״י מתא ב מרי )פר  עיר״ שו
שמור עליהם העיר אנשי סמך שכל ״בלילה אי הנהו וממונם גופם ל  נטירותא״ בעי ווד

שמור חייב שכר שומר מתי עד איתביה עכ״ל( ״יתירותא ם״ הייתי כדי עד ל  ביו
חוני נמי התם א״ל בלילה וקרח חרב ״אכלני  אבינו״ יעקב אטו ליה אמר מתא ב

חזן א״ל( הוה דמתא ״ מר ) א ה ד בן לי ל רי ל ט א לך נ ת רו טי א״ נ ת תיר * 
הזני כ א." ״ ת מ

מדנו טוה אביי מתא חזני אצל לרבה יתירתא נטירותא של החומרות ל  גם ול
ם שלשה הם שכר, שומר אצל האלה. דברי

א(  דלעיל כחיותא פשיעה בלא אפילו באונם שנאבד מה לשלם שחייב )
אינו וגר, ותקחם שבא ותפול כגון אופן בשום להצילו אפשר כשאי אלא פטור ו

ב( טן לעיר וללכת משמרתו לעזוב רשאי אינו שהשוטר )  אדם שבני בו
ללכת. רגילים

שן שלא )ג( מן בלילה אפילו מעט יי ם. אדם בני ששאר בז שני י
אב הארי לקדם שחייב ועוד ם וז א. לקמן כדמסקינין ובמקלות ברועי סוגי ב

ת יתורתא נטירותא של האלו החומרות אונקלום לדעת והנה  ללבן. יעקב בדברי מכוונו
שוטו, לך" איתיתי לא ״דתבירא ת׳ לך״, הבאתי לא ״טרפה  ״אנכי כפ
 שגיא ״דהות לה" בעי את מני מנינא מן שגיא ״דהות ת׳ תבקשנא", מידי אחטנה

ש״ טמנו נפקד ״ולא כמו המספר, מן נפקד אשר טעמו מנינא״ מן מד׳. אי  ל״א, )ב
א ״ולא ת' ט״ט.( ש", מיננא שג  בלא אפילו באונס שנאבד מה כל הכוונה אינ

ש לשלם, חייב שהייתי תבקשנה, מידי פשיעה  אחטנה, אנכי אשר אחטנה" ״אנכי ופיר
מר. קנית" זו ״עם כמו ש  אשר והכוונה קנית״ ״אשר ״דפרקתא״ ת' ט״ז.( ט״ו, )

תי יום ״גנבתי מנינא״. מן שגיא ״דהות הענין לפי ותירגם ממני, נאבד  וגנב
ה", ת ביממא ״נטרית ת' ליל א״, ונטרי ם, משמרתי עזבתי לא לו שאומר בלילי ביו
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מן לעיר הלכתי לא ם אדם שבני בז שנתי ולא ללכת, רגילי טן מעט בלילה י  בו
ם, אדם בני שכל שני חא ענין כלו י שון והרחיק יתורתא. נטירו  לפי גניבה ל

א" מן שגיא דהות ״מד. שאמר מה בכלל שגניבה שון וההתקשרות מנינ  ל
כו׳ ביממא״ ״נטרית שון עם ו ם" ״גנבתי הכתוב ל כו', יו  הסבה אומר שאונקלום ו

ת יום גנובת לשלם חייב שהייתי הסבה המעשה, תחת  מחויב שהייתי היא לילה וגנוב
שמור ם תמיד ל היו״ד ובלילה. ביו תי״ של ו ת. כמו וטעמו נוספת ״גנוב  כיוצא גנוב

 י״ח, )לעיל הארץ" כל השפט לך ״חלילה — הזה״ כדבר מעשת לך ״חלילה :בזה
 לך", ״חס לתרגם רצה לא מעלה כלפי הכבוד מפני דינך״, אינון ״קושטא ת׳ כ״ה.(
״ן.( .,ז מ״ד, לקמן )כמו חולין או וי  הדבר ולא הטעם רק ותירגם כיב״ע, לך" הוא ״

חול רחוק כלומר עצמו, שפטיך. שישר מטעם הזה כדבר לעשות לך הוא ו  )כיוצא מ
דון ״לא בזה חי י ש(. קדמי״ הדין בישא דרא יתקיים ״לא ת׳ )לעיל באדם״ רו עי״

א, מ( ל א ת׳ בלילה, וקרח ) א עלי נחית וגליד סביוניטה( .148 )כ״י בלילי
 שתרגם כשם נכונה, ״הוה״ מלת בלא הסבױניטה גירםת נחית״ ״הוה הספרים ברוב

תי", אכיל ״הוה ולא שרבא״ ״אכלני — חרב״ ״אכלני מר צריך אין כך י  ״הוה לו
עורו המאמר, שבראש ״הײתי״ מלת על מוסב הכל כי נחית״, שי ם הייתי ו  אכלוני ביו
מר עלי. נחית גלידא בלילה הייתי חורב או  אינו שהחורב לפי עלי נחית ״גלידא ו
אכלני" מלת אוכל, שון בלילה״ ״וקרה מלות זה לפי למטה, מושכת אינה ״  קצר, ל

בלילה. עלי נפל קרח והכוונה,

שרי ת׳ זה, אלקים מחנה )ג( לב, כ״י דא ה׳ קדם מן מ שג׳( םבױנ׳ 1 ) ת ופ
 ע״כ. טשריתא״ לנהדאי משרי ״לםוראי :שד״ל במסורת ״משריתא״ הספריה, בכל

ע, ״משריתא״ ע בלא ״משרי״ ידו ״משרית״, הנסמך ״מחנה״, בכתוב שהוא כמו ידו
שמר. זה״ אל וה קרב ״ולא :ליב״ע המיוחס בתרגום  קרבא ״ולא ת' כ׳.( י״ד, )

שרי״. קבל כל משרי מ

וישלח*
א( סדין מכל ת׳ וגר האטת ומכל החסדים מכל קטנתי )י ״חסד טבון. ומכל חי

טיבו מקום בכל תרגם ואמת״ עי׳ וקשוט״ ״ מב״ן( )  תירגם לא שכאן הטעם ולענ״ד ר
שון הקב״ה שאצל לפי כן  מקפח אינו שהשי״ת המדה הוא ״קשוט״ — ״אטת״ ל

ה, כל שכר טו׳. ואמת״ חסד ״ורב ברי ש מסגי ת׳ ו׳.( ל״ד, )  וקשוט״ טבון למעבד ״ו
ש״י שי טוב שכר לשלם ״ואמת. פיר  שרב עצמו על יעקב ץאמר ולא עכ״ל, רצונו״ לעו

אוי שהיה בלומר ״אמת״ הוא הקב״ה לו שעשה טוב  טובים המעשים בשכר לו ר
תו, אומר אלא שעשה, תנו ת חסדים לו עשה שהקב״ה בענו טובו אינו ו  אותם תולה ו

הטובים. במעשיו
ד( תי מן ת׳ בידו, הבא מן ויקח )י ה. דאי תי ת׳ בידו״, ״הבא בידי ״דאי
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ה״, תו שהביא ממה שלקח הכוונה בידו, הביא אשר בידי שו תו, בשכר בר  עבוד

הדר מעשר שנטל החולין, מן כפרש״י או א המנחה, לקה ו מ׳י  ממש, בידו ו
ת ״אבנים  — ״הבא״ תירגם ולא בידו״, ונשאם בצרור צר שאדם טובו

חון בלי לידו מאליו שבא ממה שלקח שמשמעותו לפי ״,,״דאת לרע, טוב בין לב * ' ז*״
רון לשלוח שצריך שמי סו כעסו לשכך ממנו לגדול דו  מן יקח לא עמו להיטיב ולפי
אי אלא בידו הבא יפה. בעין ומעולה טוב היותר רק יבחר ווד

טו! הון. מיניקתא גמלי ת/ ובניהם מניקות גמלים ) בני  לא מדוע צ״ע ו
הין״ מיניקתא ״גמלתא תרג' שון ובני מו ונראה נקיבה, ל שו למה שרו תינו שדר  רבו

ם" ובנאיהם שלשים ״ובניהם עי׳ שלשי ש״י( ) הון״ מיניקתא ״גמלי והכונה ר  ״גמלי״ ובני
 ולפי אלו, של ובניהם והמיניקות הוכרים כלומר ובניהם, המניקות של הגמלים סמוך

הון״ שיך ונקבות וכרים על שמוסב שון ״ובני כר. ל ז

ט( חרינו, הוא גם )י כן בתרנא, אתי הוא אף ת׳ א  הוסיף כ״א, בפסוק ו
 בתרנא״ הוא ״אף אחריהם, לבוא בדרך שהוא שהכוונה העניו לפי ״אתי״ מלת
בסמוך. ממש אחריהם טעמו היה

ה(  אשר עד טעמו דםליק״ ״עד צפרא. דסליק עד ת׳ השחר עלות עד )כ
 ״וכמו אבל השחר״ עלה כי ״שלחני שנאמר כמו השחר, עלות גמר עד כלומר עלה,

כן ט״ו( י״ט, )לעיל עלה״ השחר מו ו שכי ש׳. השחר״ כעלות ״וי הו  ״וישלחוה ט״ו( ו', )י
פ'. השחר״ כעלות שו הי כ״ו( י״ט, ) א. השחר" כעלות ״וי ש״  התרגום בכלם / כ״ה ט/ )

השחר• עלות בתחלת שהיה הכוונה לפי צפרא״, ״כאיםק

כ״י נשיא בגידא — נשיא גידא ת׳ הנשה בגיד — הנשה גיד )לג( ( 148 
א( םבױנ/ לוני בו שיא״ ספ׳ ברוב ו א לענ״ד ״דנ א" ״גיד שי שון עקר, נ  הנשה" ״גיד של

אבן כמו סמיכות, בלא פרטי שם מ״א. הוחלת״ ״ סבותא״• ״אבנא ת״י ט'.( א', )

ה( לג, א ת׳ עבדך, את אלקים חנן אשר הילדים ) חן בני עבדך ית ה׳ ד
ה: 148 114.2. כ״י סב׳ חן מסור שון דחם. נ״א דאיק, ד  אינו ״דחס״ ל

שון משמש שאינו לפי כאן מדויק שון אלא ״ית״ בל שון ״על". בל חנן" ל  ״
תן ובת׳ )בת״א מקום בכל מתורגם בעברי ם( על יונ שון נביאי  רק ״רחים״, בל

חד כשיבוא שון עם בי חנון" ״רחום כמו ״רחם" ל שמר. ו  ״רחמנא ת׳ ד.( ל״ד, )
חננא״, כן ו ארי ת׳ כ״ו.( כ״ב, )שם אני״ חנון ״כי ו  שכן לפי אנא״ חננא ״

חנן" טעם מקום בכל והנה המדה. שם  להיטיב, הרצון נטיית בכלל, חנינא בעברי ״
א( )פסוק כל״ לי יש וכי אלקים ״חנני כגון כן ה׳״ עלי ״רחים ת׳ י״ שון כל ו  ״מצא ל
מיך, ״אשכח מתורגם חן" ח  הוראתו עבדך״ את אלק׳ חנן אשר ״הילדים כאן אבל ר

חד דבר הקב״ה, לי נתן אשר הילדים שון וטעם בחנינה, הניתן מיו חן״, ל  חנם, מתנת ״ד
חנונו בו כיוצא ט׳. אותם" ״ שופ חנונון ת״י כ״ב.( ב״א, ) הון" ״  על ג״כ שמוסב לפי ל
חד, דבר שון חנינה. משום לנשים הבנות להם שיעזבו מיו  מלת שלאחריו רחים ול

מובן עבדך״ ית ה׳ דרחים ״בניא כאן לתרגם יכול היה לא לפיכך אהבה ענינו ״את״  ש
כן עבדך, את ה׳ שאהב הבנים חנונו שם ו מון לומר אין אותם" ״ חי הון", ״ר  אהבו ל
להם. לעשות מה ן העני מברר שאינו להם,

ת" והבקר ״הצאן על מוסב ינקיא, ת׳ רכים, הילדים )יג(  שתרג׳ עלו
תא, א״, ת׳ ולא מיני?ן חיין כמו ״בני ת מר. הילדים״ ״ו ש ״ז.( א', ) לא יעקב שבני לפי י

ם. אלא רכים היו גבורי

ב״י שכם לקרתא ת' שכם, עיר שלם יעקב ויבא ()יח  הספרים בכל סבױנ׳( 2.1 )
שבאה נכונה דל״ת בלא שכם״ ״לקרתא שהגירסה לע״ד נראה דשכם". ״לקרתא
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 והעיר שמה שכך אלא בסמוך הנזכר חמור בן שכם של היתה לא שהעיר לברר
חור״ עיר ״אל משמעות, דשכם" ״לקרתא שכם עיר שכם, אבי לחמור היתה  נ
ת׳ י׳.( כ״ה )לעיל חור״ ״לקרתא ת כן דנ חון״ ״קרחא ת׳ םיחן״ ״עיר ו  שנקראת דםי

 ולא .(,ב ל״ד, )לקמן הארץ. נשיא היה שחמור לפי כן אינה שכם ועיר מלכה, שם על
ארץ בור, כיוצא שכם. א.( ט״ז, )לקטן רעטסם״ ״ב עי' ״רעמםם״ ת׳ י״  שם(. ט״ש )

ט( קן )י בן ת׳ השדה, חלקת את וי :מסורת כאן יש חקלא. אחסנת ית וז
בן דיעקב ן יק ו ת/ וז סף ן יק ו ת א דיו קנ קן תרג׳. ו  מצרים״ אדמת אח ױםף ״וי

א ת׳ כ/( מ״ז, )לקטן קנ סף ו ר. יו שון הטעם וג בן של ת ז קנין אצל רק נוהג בארמי
די על ם, וממקר מקח י שן בדמי א ול מביא שאדם מה בעברי, רכש כמו הוראתו קנ

תו שו אופן בר די על או עבודה ע״י בין אחר, ב  בסביוניטה אבל וכדומה. חליפין י
שגן, ת א ופ בולוניי כן ו בן כתוב 114 מינכן כ״י ו כון ױםף׳/ ״וז  ״כי בו שנאמר לפי ונ

רו כ נו ארי ת׳ שדהו״, איש מצרים מ בי מצראי. ו
ד, ל ת׳ הנערה, לב על וידבר )ג( ל מ )םבױניטה דעולימתא ליבא על י ו

שגן(. ת מליל ספרים ברוב ופ מליל ובקצתם דעולימתא״, לבא על ״ו חומין ״ו  לבא״ על תנ
/ מין נח ת מלת הוסיפו וגו מליל ת׳ לבם״, על ״וידבר בפסוק כמו ו חומין ״ו  על תנ

הון״, אינו לב סף כי דומה, ו  מפני בהם בא ורעד יראה כי לנחמם אחיו אל דבר יו
שיב הפחד מלו אשר הרעה כל את להם שי תו, ג  היה מגמתו כל שכם אבל או

כן אליו, ותשוקתה אהבתה לעורר ולפתוחה להשדלותה  אחריה וילך אשה ״ויקם ו
בר ה״ על לד פ׳. לב שו מין״. מלת בלא לבה״ על ״למלא ת״י ג׳( י״ט, ) חו תנ  אולם ״
לי הגרסה ט אין להולמה, קשה ו מר ו במסורה סמך לה יש כי טעות, שהיא לו
א׳. בר א(: ב/ ) לי כ״ מ / ב׳ ו רי או ר ב סג שר וי ה ב ם(. תחתנ ש ר ) ב ד ב על וי  ל

ה אן(. הנער כ עי׳ ) ה מסורה )  הרב של ומסורת -;3 עמוד ברלינר דר׳ הח׳ של גדול
א דפוס בחומת ז״ל שד״ל הח׳  כי לדעת הראה ז״ל שד׳׳ל הרב תרל״ד(. ש״י ווילנ

שון אצל נמצאה סורי בתרגום קרוב בלב״, ״מלא המליצה לב״ על ״דבר ל לחשוב ו
מי אבל ארמית, בשפת מהמדברים גם מובנת זו שמליצה תרגו  בכל נמצא ארמי ב

שון רק המקומות  במליצה הזה במקום להשתמש אונקלוס ראה ומה לב, על מליל ל
מז לפתותה שכם שהשתדל הפשוטה הכוונה שמלבד לע״ד ונראה סורית  גם ר

ב״ר. חז״ל לדרשת דן ר׳ כ״ו( )פסוק דינה את ״ויקחו :פ׳( פ/ ) ררין אמר יו  בה גו
אין. צ ש״ קשה לערל הנבעלת הונא ר׳ אמר ויו שון ע״כ. לפרו מלי ל  יכול ליבה״ על ״ו

ותשוקה. באהבה לבה ממלא שהטה בהשתדלותו שהצליח גם משמעותו להיות
ה( בניו ) הון עם הוו ת׳ מקנהו, את היו ו חי םבױנ/ 148 .114 .2 )כ״י גי

א,( פתשג/ ליניי בו ב ו הי׳/ ״עם הספרים ברו תו שון גי חיד. ל  ״היו שפירש נראה י
הוו ותירגם מקנהו עם אחד כל מקנהו״ עם הון״ עם ״ תי שון גי  לפי רבים, ל

שי ״כי שנאמר כמו לעצמם, מקנה להם שהיה  מ״ו׳ )לקמן וגו׳ היו״ מקנה אנ
אי וליעקב ל״ב( ם רועים לו היו וד שו כן למקנהו אחרים ועבדי  בפסוק חו״ל דר

מר את על נקוד אביהם, צאן את לרעות אחיו ״וילכו  לרעות אלא הלכו שלא לו
שון אצל ושם עצמן״, את אן את ״לרעות ל ב.( ל״ו, )לקמן אביהם״ צ ״  תירגם י

שוטו הון״, ענא ית ״למירעי כפ מוז אפשר אי שבו לפי דאבו ש זה על לר  בלי הדרו
מרי. הלשון לשנות לג

ם )כא( טי ה עימנא אינון שלם ת׳ אתנו הם של סביוניט (114 מינכן וכ״י )
שלמין״ הספרים גרסת ועקר, בי״ת בחסרון בשלם וטעטק שם ״שלם״ אינון. ״

רו יכלו ״ולא כמו השמוש ב ם״ ד שלו עמיה ״למללא ת׳ ד׳( ל״ז, )לקמן ל



חסרון שלם ה הלמ״ד ב א 114 כ״י )סביוניט עוד ובולוני ק׳(. ספר׳ ו מין״ מדוי של ״
* • ~ ־ז־ :

ם״. של תרמם הוא ״תמימי
ה, הי )ה( ל  עממיא על ה׳ קדם מן דחלא והוה ת' העדים, על אלקים חתת וי
קרויוגו׳ ב כן ד א ״והוה ספרים בקצת עיקר. ו חל ה׳ ד ש עממיא״ על ד שבו  ״דחלא וגו/

ב.( כ״ב, )לעיל אתה״ אלקים ירא ״כי אלקים״, ״ירא טעמו דה״  דחלא ״ארי ת' י״
את״. דה׳

או, מחלציך ומלכים )ו( מלכין ת׳ יצ שלטין ו  הטעם יפקון, מנך בעממיא ד
שלטין מלת שהוסיף ״ז, לעיל עמ״ש בעממיא״, ״ד ו׳. י
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וישב•

טוו לו, ל. רען אינון איכא ת׳ רועים, הם איפה ) בו ״נ״א (148 114. סב׳ ) 1־ •*
הזה במקום כאן שרועים שידע פה, איה = איפה כמי אי־כא טעמו ״איכא״ ״היכן״ ־ד ** ■ד' ״•

ה לא אבל צד. באיז
כ( היו מה ונראה ) תיו, י חזי ת' חלומו הון״( )נ״א חילמוהי בסוף יהי מא ונ ״י

הי א ״מ הגירסה הי" בסיף י  באחרית יהיה שהוא מה נראה הטעם: עקרית, חילמו
תיו, בר׳. אחריתם״ מה ״אראה כמו לעתיד כלומר חלומו  קדמי ״גלי ת׳ כ׳.( ל״ב, )ד

הי א מ אין בםופהון״ י מר שיך ו  לא שהחלומות לפי חילמוהי״ בסוף ן ו יה ״מא לו
היו ם: שהם או כן, אומרת רוה״ק חו״ל כדרשת והכוונה מאומה, י מרי  מה נראה או
סף יהיה שלטן מלך להיות שעתיד חלמותיו לפי יו  אלא לנו אין מעתה עלינו, ו

הורגו. ל
מו׳. מ״ש עי׳ וקטף שעף ת׳ וצרי נכאת )כה( הרמב״ן. בשם ל״ד ל׳, ש
סף טרף טרף >לג( סף. קטיל מקטל ת׳ יו  לפי תביר״ ״מתבר תירגם לא יו

סף״ קטיל ״מקטל אלא שנטרף, והוא אכלתהו״ רעה ״חיה אמר שכבר  שמתאונן יו
תר אכזרי. נורא באופן שהומת על ביו ו

ה, ב( ל עני2 גבר בת ת׳ כנעני, איש בת ) ה, נ סביוניט שגן ) /( נא נע ב פת י
שגן ב״ס תגרא״. ״גבר הספרים בכל אחד. והטעם )פסחים הגמרא סוגית מביא פת

ז ז *

 מאוני בידו כנען דכתיב תגרא גברא בת לקיש בן שמעון ר׳ ״אמר ע״א.( נ/
ש׳. מרמה הו ת ח׳.( י״ב, ) נכבדי בנעניה שרים סוחריה אשר מהכא. אימא ואיבעי ־ד ש*/״ : ״
שע׳. ארץ״ מו שיהיה ״לא הנ״ל וכותב ה׳.(, כ״ג. )י תרגו שו״ כך אלא כך ב  פירו
שון דייק לא שרשב״ל מסתברא וין עכ״ל,  אימא איבעית שאמר ממה התרגום מל
כו' שרים סוחריה ״אשר מהכא תן חרג׳ שם ו ה׳ יונ שון ״כנעני שילטונהא״, בל  ״
משמע היה ״כנענאה״ תרג' אלו עיקרית, כנעני״ גבר ״בת שהגירסה לע״ד ונראה
״גבר ת׳ ט.( ו', )לעיל צדיק״ ״איש כמו תואר נענ_י2)״ תואר ״נעני2״ ממש, כנעני
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אי"; כ ק'. ראשית״ ״קרבן ז לא ראשית״ ״קרבן _קךמאי״ קורבן ת' י״ב.( ב/ )וי
שא" ״קורבן תירגם שון לפי רי שא" של  במו בחשיבות ראשית משמעותו ״רי

מו'. ראש״ ״בשמים ש מין שת' _ כ״ג.( ל, ) ס שא, בו קורבן רי  טעמו קרמאי״ ״
מן שקודמים ם והם בו ש״י.( ע״ש עצרת• של הלחם ושתי בכורי  בו שיש איש וטעמו ר

מכובד. סוחר גם אלא ממש כנעני דוקא לאו כנעניים, ענינים ה: כיוצא ו  לעקר ״או בו
ק'. גר״ משפחת א" ורעית לארמי ״או ת׳ מ״ז.( כ״ה, )וי ר ״לארמאה״ תרג' לא גיו

ז :־־:־־ ז

שו לפי ארמית, מאומה איש שטמו  להיות עצמה כוכבים לעבודת הנמכר זה עקר שדר
עי׳ להשמש ש״י ) מב״ן( ר כן ארמית, למעשה ומשמעותו תואר ״לארמי״ ור ״וירא ו

שמר. עברי" איש מכא מצר איש א.( ב', ) ש כנגדו מצרי״ ״גבר ת' י״ הצילנו״ מצרי ״אי
ט( פסוק )שם מצרי ״איש אבל מצרים, מארץ איש שטעמו לפי מצראה" ״גבר ת׳ י״

מוז תואר ״מצרי״ תרג' מכה״ ש שהיה לר מצריי. מעשה שעשה ורשע נוג

ט( כן לאחוך. ורעא ואקים ת׳ לאחיך, זרע והקם ) תן לבלתי י'. פסוק ו  נ
הי. זרעא לקימא דלא בדיל ת' לאחיו, זרע  ביצחק ״כי כמו ״בנין״ תרג' לא לאחו

תקרון ת' י״ג.( כ״א, )לעיל זרע״ לך יקרא  בני אינם שהבנים לפי בנין" לך ״י
ארי ת' הורע״ יהיה לו לא כי אונן ״וידע אולם — המת.  מתקרי שמיה על לא ״

א״, מתקרין תרג׳ לא זרעא״,  שאינו שידוע זרע אצל בנין בל׳ תרג' שלא לפי ״בני
 ג׳( ציון ט, ט, לעיל )עימ״ש להשחיתו, בדעתו מתחלה היה אונן כי קימא, של

שון עתיד זרעא״ ״יתקרי — הזרע״ ״יהיה תרג׳ ״ולא  אלא ״יהיה״, הכתוב כל
הבינוני לפי בינוני, _ ״מתקרי״, און לא שלעולם הפעולה תמידית על מורה ש קר  י

 את ב״י יאכלו לא ״עלכן בו כיוצא הנהוג, החוק לפי שמו על יבם של הבנים
ק׳( )בםפ׳ אכלין״ ״לא ת׳ ל״ג.( ל״ב, )לעיל הנשה״ גיד  כן אעשה ״לא כמו מדוי

מנו" עי׳ טיתעביד״ ״לא שתרג׳ כ״ו.( כ״ט, )לעיל במקו ש עוד )ו ט״ז(. מ״ג, לקטן ט׳׳

ד( ם ,,את ותכשיט עדי ענינו ואיתקנת, ת׳ ותתעלף )י חורב״ טהר ערי
טו׳. ש הון", תקון ״ית ת׳ ו׳( ל״ג, ) שון ״ותתעלף" פירש וינ ם" ״מעלפת ל  )ש״ה. ספירי

ש״י שם י״ר(, ה', ם, ומתוקנת ״מקושטת פר שון בספירי מינן ותתעלף ל תרג מ  ואיתקנת״ ד
אן עכ״ל, מו״, ולא בה" יכר שלא פניה ״כםתה פירש וכ תרגו וצ״ע. ״כ

ם, בפתח ותשב ושם( ם, בפרשות ת׳ עיני כן עיני ת׳ בעינים כ״א. פסוק ו
ם. שגן( )סביוניטה בעיני ת שון ספרים ברוב ופ עינין". עיניך ״בפר שגן: בס׳ כתוב ב ת פ

ף דסוטה פ״ק רב בשם דאמר חנין כר׳ ם ני עי בפרשת תרגם ד ששמו מקום א׳( י׳, )
ש׳. והענינים התפוח כדכתיב עינים הו ח, ט״ו, )י  שאר כמו עיינין תרגם לא ולפיכך ל״
שוטו שלפי מסתברא עכ״ל. שבמקרא עינים  סמוך שהוא המקום שם הוא פ

ת תטר ישבה שבו לעדלם ת והעינים, ״תפוח )שם( מכתוב מוכח שכן אביה, בבי  ירמו
ועדלם״.

כד( ת ת׳ חדשים, כמשלש ) ת ל כ א. תו חי פירש הפעל, שם ״כתלתות״ יר ■ך _ .

 החדשים שלשו כאשר ירחיא״ ״כתלתות וטעם החדשים מספר כמשלש כמו ״כמשלש״
כן מר ו א שו״ שלשו ״וי של תו ת״י ל״ד( י״ח, )מ״א וי תלי תו". ״ תלי ו

 ב״ם פירש לטתקף, עלך סגי תקוף מא ת׳ פרץ, עליך פרצת מה )כח(
אינו עכ״ל עליך״ פרצת פרץ מה אמר כאלו הלשון ״שהפך ושמלה לחם כון ו  לפי נ

עוד הטעמים, פסוק נגד שהוא שמור אונקלום של דרכו ו אינו שבכתוב המלות סדר ל  ו
מדוע לצורך, שלא משנה ולמה כפשוטו, םגי״ תקוף עלך תקיפתא ״מא תירגם לא ו
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 לדעת ענינו לפי רק ותירגם המלות סדר כלל שנה לא ולענ״ד ״םגי״• מלת הוסיף

ב״ר, הו״ל הי פ״ה.( פ/ ) דו כמשיב ״וי / י  יעמוד מטך הפורצים כל על רבה וה וגו
שנאמר(  הפורצים כל אמר רבנן בשם רבי י״ג.(, ב/ )מיכה לפניהם הפורץ עלה )

ש״י לפניהם'/ הפורץ עלה שנאמר עומדים ממך מינו, במהרה שיגלה משיח פיר  בי
מ״ד כו׳ הפורצים כל ו ש ו  לדעת והנה דוד, בית מלכית וכל משיח על הכתוב דור

ת לתינוק שאלה אינן פרצת״ ״מה מלות אונקלוס מילו תן אין פרץ״ ״עליך ו  עליך כוונ
ם הם כי הפרץ, משפט לשא שוב לא התינוק בטלים דברי אינו אמריה על י  בר ו

שין מין, עונ שלו ת  כשראתה ותמיהה השתוממות של קריאה הוא פרצת״ ״מה אלא ו
פרץ״, ״עליך בך, יש גדול חוזק מה םגי״ תקוף ״מא קראה הנפלה הפרץ המילדת

והיה לבא, לעתיד לפרוץ התעודה עליך למתקף׳/ ״עלך מקור פרץ, כמו פרץ פירש
שון לשנות מוכרח  שהוא לברר םגי״ ״תקוף בשם ״פרצת״ הפעל פרצת״ ״מה ל
שון שבארמית לפי תמיהה, של קריאה  ומה שאלה. אלא אינו תקפתא״ ״מה ל

ת ליב״ע המיוח׳ בתרג׳ מפורש בקצרה אונקלום שתרגם שון באריכו  תקוף ״מה ל
תא״. למחסן עתיד דאת למיתקף ת א׳ ועלך תקיפתא סגי  מסייעא מצאתי גם מלכוו

שי שן בחומש לפרו למתקף״. ״עלך תחת למיסגב״ ״עלך הנוסחא פראג דפ׳ י

ט( ני, י ת גדול איננו ) שגן דרב לית ת' ממני, הזה בבי ת ה( )פ כן וסביוניט  ו
הי״ רב״ ״לית רב'/ ״ליתוהי נ״א עיקר כון אינו ״ליתו  ,לית7 שטעמו לפי נ

איננו״ מלת וטעם הוא״, אין אינו כאן ״  האדון, על מוסב אינו כי הוא" ״
ה: אלא מוד אוג״ר עי' ממני, שגדול הבית מאנשי מי אין הכוונ  43 )ע

 ״דרב״ התרגום להיות צריך תואר אלא שם אינה ״גדול" שמלת ולפי .(49 הערה
בינוני( פעל או תואר שיבוא מקום כבכל בדל״ת, אין״, מלת אחר )  כגון ״

אין אין — כה׳ קדוש ״ ש״א. צור״ ו ש ״לית ת״י ב/( ב/ ) ת - דקדי  דתקיף׳/ ולי
אין שפיר", ״לית ת׳ כ״ד.( ב', )קהל׳. באדם״ טוב ״ כן ד אין בפעל ו אין פתר׳/ ״ו  ״ו

אין ראה״, שר״, ״לית ת' קנה״, ״ו חזי״, דפ אין" מלת אחר עצם שם רק ״דקני״, ״ד  ״
אין כגון דל״ת, בלא מתורגם א.( )פסוק איש״ ״ו ת ת' י״ ש״, ״ולי  מספר״ אין ״כי אינ

מד. דבר״ אין ״רק מנין״, ״לית ת׳ מ״ט.( מ״א, ולקמן ב ט.( כ״ט, )  פתגם ״לית י״
ש", אעיר בי אין״ מלת תבוא שאם אגב, דרך בזה עוד ו חר ״  הוא הפעל או השם א

שר ת׳ ח׳.( מ', )לקטן אותו״ אין ״ופתר כמו דל״ת, בלא תמיד ג״כ ה״, לית ״ופ  לי
ק/ אין״ ״ורדף ת״, ״ורדיף ל״ו.( כ״ו, )וי ש ת' ה.( ב', )לעיל אין״ ״ואדם לי אינ ״ו

שון זה לפי לית, אדון אין משמעותו מיני״ הדין בביתא רב ״לית או רב" ״ליתוהי ל
שר( ת ) שקר. והוא ממני, חוץ הוה בבי

ד( המדויקים( ספרים )בכל רמא בקלא וקרית ת' גדול בקול ואקרא )י
שון רבא״. ״בקלא ספרים בקצת ב", ״קל מקום בכל מתורגם גדול״ ״קול ל  ר
שון כאן שתירג׳ ונראה הי לו שסמוך לפי ״רמא״ בל  קולי״, הרימתי כי כשמעו ״וי

מרו הלוים ״וענו צ״ע אבל א ש כל אל ו שראל אי  ת׳ (י״ד כ״ז, .,)דבר רם״ קול י
ע, בלא רם״ ״קל שון כאן תרג' מדוע ידו ע בל  שלדעת וי״ל רטא״, ״קלא ידו

כו׳ להם ותאמר ביתה לאנשי ״ותקרא בפסוק שנאמר למה מוסב הוא אונקלוס  ו
אחכם. כשקראתי ששמעתם הגדול בקולי הכוונה גדול״ בקול ואקרא — -

 בספרים הוא כן אסירי בבית ויהביה ת׳ הסהר, בית אל ויתנהו )כ(
ה, מדויקים, היותר א, )סביוניט לוניי א בו צי עוד ש״ח משנת וויני  שת״י( ספרים בכמה ו

ה" אסירי״ לבית ״ומניה נ״א מני טיפר ״ױפקדהו״ הוראתו ״ו סף את הפקיד לא ופו יו
הפרשה. סוף עד שלאחריו בפסוק שמפורש כמו הסהר, בית שר אלא הסהר בית על
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א( כ תן ) חמין ויהביה ת׳ הסהר, בית שר בעיני חנו וי  כתוב וגר. בעיני לר

שגן: ת הב תרגם לא למה לבאר ״צריך בפ כן רחטוהי. וי תן ו  העם חן את ה׳ וי
הב ת' ג.( י״ב, שטר. )שם עכ״ל, מצרים״ בעיני חין עמא ית ה׳ ״וי  וגר. בעיני״ לר
הביו׳/ הוראתו ״רחמוהי״ מאד, פשוט רחמוהי״ ״ױהב תרגם שלא הטעם  ״לאהבױ ״או

מרי שו תיו״ ול הי׳/ ת׳ ט.( ו/ ■,)דבר מצו ״לרחמו

כב( סף ביר הסהר בית שר ן ת וי ) ה ויהב ת׳ האסירים כל את יו  )סביוניט
ב ם( עתיקים ספרים ורו קי כן ומדוי מני״ ותיב״ע ספרים בקצת עקר ו ש, הוא ״ו  שבו
שון הג הפקיד בהוראת ״מני״ ל ת נו תו, על פקיד שהוא מי בייחום בארמי  בייחום זול

שון נאמר הנפקד ת כגון ״מסר׳/ או ״יהב״ בל ת  ולבניו לאהרן ם וי ל ה את ונ
ם תוני ם ״נ תוני מד. לו״ הטה נ ב תן ת׳ ט( ג/ ) ת אי ית ״ו היבין מסירין וכר לו  י

ת ליה׳/ אינון קוד פ ר ״ו עז ל כו׳ א  ״ודמםיר ת׳ ט״ז( ד, )שם וגר המאור" שמן ו
כן לאלעור׳/ ם. ו רבי
שילו ת׳ ענבים, אשכלתיה הבשילו )י( מ, בין, הוו אתכלהא ב  מלת הוסיף עינ

שו אשכלתיה שנתבשלו כלומר ״הװ״ שילו אמר אלו ענבים, ונע  ענבין״ אתכלהא ״ב
הענבים. את מבשלות היו שהאשכלות משמעותו תהיה

ב( תיבינך פרעה ידכרינך ת׳ וגר והשיבך ראשך את פרעה ישא )י ר. וי וג
מן :מסורת כאן יש אן( קדט׳ פרעה ישא סי כ  פרעה ״ישא : תנינא ״ידכרינך״, )

ט.( פסוק )לקטן מעליך ראשך את שב ית פרעה ״יעדי ת׳ י״  ספרים בקצת מינך״ רי
שך ית פרעה ״ידכריני הגירסה בינך״, רי תי שון התרגום להשוות כדי הוסיפו וי  לל
שון והשחיתוהו הכתוב, אין בל  כוונתה ראשך״ את ״ישא בעברי המליצה הבנה, לו ש

עוד ״ידכרינך״. שך״ ית פרעה ״ידכר י״נ ו שא אצל כמו רי  המשקים שר ראש את ״וי
ם״)פסוק שר ראש ואת אידכר ת׳ כ׳.( האפי ש ית ״ו ש וית שקי רב רי  נחתומי״, רב רי
כן לטובה, זכירה שמשמעותו ״ידכרינך״ כהמסורה העיקר אבל תרג׳ ו  ליב״ע הטיוח׳ ב
עי׳ פרעה״ קדם דוכרנך ״יעול כ״ב.( ל', לעיל מ״ש )

ט )יג( שפ מ שון כ א  הגאון קדמיתא. כהילכתא ת׳ משקהו, היית אשר הר
מד/ כתב לגר נתינה ב״ם חזי ״וככל ת׳ משפטיו״ ״וככל ג.( ט/ )ב ה״, ד  השם לי

א׳/ בל' פעם ת׳ משפט חזי״, בל׳ ופעם ״הלכה״, בל׳ ופעם ״דינ  מדוע ידענו ולא ״
חזי״ לתרג׳ פה לו בחר  לפי האלו הלשונות ג' בין ההבדל זה ל״ד והנה עכ״ל. ? ״

ם: שון של תרגם לרוב הוא ״דינא״ ענינ  שמגיע מה הוא הראתו שעקר כיון משפט, ל
מול מעשיו, בבחינת לאדם  שמסור ומה הארץ, כל השופט הקב״ה מאת מעלליו ג

ם ם לדייני שין קנסות בדינו לפט״ר או לחייב להכריע ולשופטי עונ דיני ו קין ממנות ו  ונזי
חבירו, אדם שבין וכל שיו התלוי משפט כל וכלל ל מו אדם של במע  א. נ די תרגו

ה או לאדם שראוי אלא במעשה תולה שאינו משפט ענין אבל  מתוך דבר לאיו
ם, הבדל יש ומעצמותו מעלתו רזי", בל' פעם בתרגו  ״הלכה״. בל׳ ופעם ״

אינו קבוע שהוא בתורה שמפורש משפט אצל פן, בלום משתנה ו שיעשה או
ה או לאדם שון תרגם מעלתו מצד דבר לאיז חזי״, בל  לו. כראוי כלומר ״כדחזי״ ״

ה כגון דין ת׳ ג׳( י״ח, )דבר/ הכהנים״ משפט יהיה ״וז חוי יהי ״ו  לכהניא׳/ ד
א,י״ז( הבכרה״ משפט ״לו םכ״ ש תא׳/ חזיא ״ליה ת׳ ) כן בכורו שון כל ו  ״כמשפט״ ל

ת: אצל טו״ הפסח ״כחקת הקרבנו פ ש מ כ מד/ ו  פיסחא ״כגזירת ת׳ י״ד.( ט/ )ב
חזי ד כ ה״, ו כן לי חזי ״וככל ת׳ ג׳( פסוק )שם משפטיו״ ״וככל ו ה״, ד  בזה כיוצא לי

ק׳. כמשפט״ עולה ״יעשה  ״ומנחתו ט״ו!, ט/ )שם כמשפט״ ״ויעשה י׳(, ח/ )וי
מד. כמשפט״ ב  תרגם פעמים(, כמה וכ״ט כ״ח, )שם כמשפט״ ״במספרם כ״ח ט״ו, )

כן ״כדחזי״ בכלם הון׳/ ״כדחוי ת׳ ול״ג( ר. כ״ט, )שם כמשפטם״ ״ונסכהם ו  אבל ל
ש הצדדים לכל נתפרש שלא או אחר, במקום כלל מפורש אינו המשפט אם וי
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ת וסבות דרכים שון תרגם בזה הרבה משפט את שמשנות שונו ה. בל  הלכ

ש שאינו המשקים שר משפט כגון  לפי הנהוג לפי הוא אלא מקום בשום מפור
הארץ המקום נמוסי  הבנות ״כמשפט בו כיוצא קדמיתא׳/ ״כהילכתא תרגם ו
שמו/ לה״ יעשה שראל״ בנת ״כהלכת ת׳ ט'( כ״א, )  לפי משתנה שמשפטן לפי י

תן כן המקום. מנהג לפי וגם הבעל״ ואומנת מצב לפי וגם עניה, או עשירה מדריג  ו
טו המשכן את ״והקמת שפ מ מו/ בהר״ הראית אשר כ ש  ״כהלכתיה ת' (,ל כ"ו, )

תרג׳ יכול לא בטורא׳/ דאיתחזיתא  הקמת שמשפט לפי ליה״ כדחזי או ״כדינא ל
 הקרשים כמנהגן, וחלק חלק כל להקימו צריך אלא מקום, בשום מפורש אינו המשכן

ת, והטבעות הבריחים עם העמודים על היריעו פן אחד כל ו או  לפי בו הנהוג ב
כן הבנין, תכסיסי םובו ו ט העיר את ״וי שפ מ ש/ פעמים״ שבע הוה כ הו  0ט״ ו/ )י

ם. בימים שעשו כמנהג הדין״ ״כהלכתא ת״י הראשוני

תני )י״ד( תדכר ת׳ פרעה, אל ווכר תדכר פרעה, קדם עלי ו  טעמו עלי״ ״ו
עי' מזה שיוצאני ממנו ותבקש פרעה לפני עלי טוב שתדבר כ״ב.( ל׳. לעיל מ״ש )

ט״ו( ת ארי ת׳ פתר, טוב כי ) שר. יאו שון תרג׳ לא פ  או ״טב״ בל
שפיר״, שון אלא ״ ת״ בל אוי, כנכון שטעמו ״יאו כר  אסף לא דברת ״כן כמו ו

שמר. פניך״ ראת עוד ת ת׳ כ״ט.( י/ ) ת" צלפחד בנת ״כן מלילתא", ״יאו  דבר
מד/ ת ת׳ ו.( כ״ו, )ב כן ממללן״, צלפחד בנת ״יאו בר'. היטב״ ״ושאלת ו  )ד

ת" ״ותשאל ת׳ ט״ו.( י״ג, או  )ילקוט נכון שפתרונו שידע חז"ל כדרשת והוא י
תר: טוב ״כי קט״ז(, רמז  ואחד אחד שכל מלמד אלעור ר' אמר ידע טנא פ
תרון בחלומו ראה כן חבירו", של חלומו פ ח.( פ', )ב״ר. ו חלטו פ״  אחד בלילה ״וי
מו: כפתרון איש תרון חלמא אמר אבא בר חייא רבי חל ה", דחלם ופ כן חברי  ו

ש״י. פיר

שון דפרעה ולדא בית יום ת׳ פרעה את הלדת יום )כ(  אין ולדא״ ״בית ל
ם, רע לו  כבר הקצרה, דעתי אנכי גם ואחוה המפרשים, דעות בו ונפלגו בתרגו

תו בני כי א׳( ז', )לעיל בארתי תו, קרואים אדם של ומשפחתו בי  מלך ואצל בי
שון מורה תו, בית כל על ביתא ל עציו שריו משפחתו, בני מלכו עבדיו, ויו  ולדא בית ו

 ולדא בית ״יום זה לפי בתולדה. קרובים היותר משפחתו בני נקראים מלך של
 עצמי שהוא יום בתולדה אליו קרובים היותב משפחה בני חג משמעותו דפרעה"

ש בנו או בו נולד א", ״יום יב״ע שת׳ ווה למלך, הנולדים שאר או העצר יור ס  גנו
שי לפי והנה זו. בתיבה השתמשו לא עוד נביאים על ויב״ע אונקלום אבל  אין פירו
שון, ולשנות להגיה צורך ם. כדעת מפשוטה בית מלת להיציא ולא הל דמפרשי
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מקץ.

הין א ט וקן ת׳ הפרות, אצל ותעמדנה )ג( מא, ״בסטר תרג׳ לא דתורתא. לקבלי
חד. החיות" ״אצל כמו תורתא״  הכרובים״ ״אצל בירײתא״ ״בסטר ת״י ט״ו.( א/ )י

א״, ״בסטר ט׳.( י/ )שם הין אלא כרובי  המעשה שיתדמה כמו דתורתא״ ״לקבלי
עיון  מצדן שיעמדו אפשר אי הבריאות את לבלוע הכחושות שבאו כיון השומע, בר

מו רק כן כנגדן, יקו ש בפסוק ו אי  הוה ״וגברא ת״י ד.( ׳ג״מ )שם אצלי״ עומד היה ״ו
אתו. לדבר פנים אל פנים כלומר לקיבלי״, קאים

ת המראה יפות — הבשר ודקות המראה רעות )ד( הבריאו שן ת׳ ו  דבי
סירן למחזי ח שפירן בשר ו שן, :בפתשגן כתוב ופטימתא. למחזי ד שפירן, ״דבי ד
שון בו נופל הדבר בהשנות נראה כן הלשון, לפי דל״ת ל ת ו  כ״ז( )פסוק הקדים שדופו

שקיפן ת׳ ם" ד  שהדל״ת לע״ד הנכון אלא כלל, מספיק אינו זה טעם אולם עכ״ל, קידו
רעות הן אשר כמו שטעמם ״הקןךים" ״המראה״, מלות של הידיעה ה״א במקום הוא

כן מראה, ת ו ת המראה״, ״יפו שדופו ת הן אשר הפרות הטעם בכלם הקדים״, ״  יפו
שר קדים, שדופות הן אשר השבלים מראה, םירן אמר לא וא ח  לפי טעמו בםר״ ״וד

שן״ של שהדל״ת םירן״, למלת גם מושכת ״דבי ח כן בו, מחוברים י שהם כיון ״ו  ו
שיר כגון הרבה, במקומות ידיעה ה״א במקום דל״ת נמצא הע הדל ירבה לא ״  לא ו

שמד. ימעיט״ םכן" ״דעתיר״, ת' ט״ז( ל/ )  ואשר עשיר הוא אשר טעמו לפי ״דמי
הר הכהן ״והעמיד בו כייצא דל, הוא מט הר״ האיש את ה מט ק'. ה ה )וי א( י״ ת׳ י״

מירבי״, ״ךמדכי״, כן ״ד ם. ו רבי
ב( ה( עברי״ ״עולים ת' עברי״, ״נער )י סביוניט כון, ) תואר, ״עברי״ ונ

תואר. שהוא מוכח הנגינה ולפי שם, ״עבראה״, ״עברי״ ס״א
•:זז • : •

ד( ח, )י שון ת״א מקומות שאר בכל וספר ת' ויגל  כמו ״גלח״ בל
מרי, השער שנוטל בתער, והשחתה גלוח שענינם לפי בעברי שהוא אן לג  וכ

כן ״ספר״, בל' תרג׳ פרוע יהי שלא שערו מתקן שהיה שטעמו תן ו  ב״ע יונ
שון תירגם נביאים על חו לא ״וראשם כגון הענין, לפי תמיד ״גלח״ ל  יגל

חד. ראשיהם״ את יכסמו כסום ישלחו לא ופרע הון ת״י כ'.( מ״ד, )י ש ״ורי
חו לא םפרון ספרא —------יגל הון״, שער ית י שי כן רי חו באבשלום ו ״ובגל
שו את גו׳ רא ח" עליו כבד כי יגלח אשר — ו ש״ב. וגל ה ת' כ״ו.( י״ד, )  ״ובספרותי
הו יקיר ארי דמספר — וגר רישיה ית שון כלם ת' ומספר״ עלו  ״ספר" בל

מרי להתגלח יכול היה לא עולם נזיר שאבשלום לפי כן מעליו, להקל אלא לג  ו
שון שמ שופ כחי" ממני וסר גלחתי ״אם ב ״ו.( ט״ו, .;)  ובפסוק וגר, איגלח״ ״אם ת״י י
ט( פסוק )שם ראשו״ מחלפות שבע את ״ותגלח  את גלחה שלא ״וגדעת״ ת״י י״

שו סמוך המחלפות קצצה אלא ראשו ש שלא לרא קץ, ירג חל אבל וי שו שער ״וי  רא
תגלח״, ״בתר ת״י כ״ב( פסוק )שם גלח״ כאשר לצמח תו ן לעני ש לפי דאי היתה נזירו

עוד לתקן. ולא להקל נעשה שלא כיון התגלחות ח דוד עבדי את ״ויקח ו  חצי את ויגל
ש״ב. ״זקנתם״ ע ת״י ד.( י/ ) ר הון״, פלגות ית ״וג  ולא גלוח לא שהיה לפי דקנ

וקלקול. גרעון אלא תקון
שון התורה בכל מתורגם לי״ב המיוחם בתרגום אבל  בפרשת רק ״םפר״ בל

מד. נזיר ב שון הכל תרגם ד( ) אין ״גלח״, בל הטעם. למצוא בידי ו



פזו( כן יתיה, ומפשר חילמא שמע דאת ת׳ אתו, לפתר חלום תשמע )
- ד־

כן מדויקים ספרים בכל הוא ם רוו״ה חח' בחומשי עיקר, ו  הגירסה חדשים ודפוסי
אינו בכתוב שהוא כמו מקור ״למפשר״ כון, ו  למפשר״ ידע ״דאת תרגם שלא מאחר נ

אוון, שמיעה הראתו שעיקר שמע״, ״דאת אלא שון ב  למפשר חילמא שמע ״דאת ל
 יודע אם נאמר אינו אבל לפתרו כדי החלום ספור ששומע רק משמעותו יחיה״

תרו אי יתיר.״ ״ומפשר תרגם לפיכך לא, או לפו תרו. שווד פו
טו( כך דפרעה. שלמא יתתב ה׳ קדם מן ת׳ פרעה שלום את יענה האלקים )

ברלינר עליו מסורת אולם הספרים, בכל כמעט הגרסא נ״א יהתב (.78 עמוד ) 1־ ־ד ״
שגן ב״ס דוקא. איתתב לבאר צריך אבל :וכותב המסורה ג״כ מביא פת
שו רד שהוא סבור הייתי כי פירו  הספרים גרסת עכ״ל. הספרים בכל באלף והוא בי
שון פשוטה, היא יתתב שון ״יענה"• בעברי כמו עתיד ל שאע״פ משמעותו איתתב ול

־ד ־ד • ־ד 1־ ״

סף שמע שלא ה לו הגיד פרעה, מפי עדיין החלומות יו  כי דעתו, שתניח כדי מי
תו, מהש״י לו באו החלומות אולי לטוב יוקתב הגרסא לקיים המסורה בעל רצה לא ו

-ך -ך .

שין הורא שמחוי לפי עתיד, ל תרונו ידי על כי שיאמר כי פרעה. שלום את ה׳ יענה פ
ט( שר ורקות )י סירן ת' ב ח /,ת׳״חסיכתא כ״ו( ופסוק הסמוך ״הרקות״)בפסוק בסר. ו

כן ת" ו ט( )פסוק ״דלו שון בכל כי ההפרש ״חםיכן״ ת׳. י״ שר למלת נסמך שהוא ל  ב
שון תרגם שר״, ״ודקות ״וכן״ ״חםיר״ בל ד( ג׳. פסוק )לעיל הבשר״ ״ודקות ב  ת׳ ו

חסירן שון אצל אבל שחסר, הוא מה שמבואר לפי בסר׳/ ״ו ת ל לו  מאד" ורעות ״ד
ת ״הפרות קו שר״, ״דלות בו נאמר! שלא והרעות״, הר שר״, ״הרקות ב כול לא ב  י

שון לתרג׳ שון להן, חסר מה ידענו לא כי ״חםיר״ בל  שהדבר משמע לבד ״חסיר״ ל
ע, מום על וגם בעין, אינו ק/ ״וקלוט" ידו  בחר לפיכך ״וחםיר״. ת' 1כ״ג כ״ב, )וי

שון ת שטעמו ״חםיכן״ בל שות. גרועו וכחו
 שנים שבע הטבת השבלים ושבע הנה שנים שבע הטבת פרת שבע 0)כ

שניא שבע טבתא שובליא ושבע אינין שניא שבע טבתא תורתא שבע ת' וגו׳ הנה
ד ז ־ד ־ד 1־ ז־

כן אינין. שון כלם ״שניא״ — ״שנים״ ת׳ וכ״ט. כ״ו. פסוק ו  בכל הוא כן ידוע. בל
קאוויץ הח׳ המדויקים ספרים שון: בוה כתב שמלות חליפות בם׳ בער תרג׳ הל  בל׳ ״

א נודע כן שיתטהמו ולא הבאות שנים תיקף ר״ל השנים כמו שני היו האחרות שבע ו  י
אינו עכ״ל, אלו״ אחר תיקף כון, ו  מ/ )לעיל הם" ימים שלשת השריגם ״שלשת נ

ב.( כן י ח.( פסוק )שם הם״ ימיט שלשת הסלים ״שלשת ו מין ״תלתה ת׳ י״  אינון״ יו
א צ״ל היה הבאים״, ימים ״תיקף שם גם שהכוונה ולפי ידוע בלא מי שון יו ע. בל  ידו

שון טעם ולענ״ד ע, לל מן משך על הכוונה שאין לפי ידו  השנים אלא שנים שבע של ז
ק׳. היובל אחר שנים ״במספר בו כיוצא ושנה שנה כל של התבואות בבחינת  כ״ה, ״)וי

א״ ת׳ ט״ו( שני מנין ש נאמר שבו ״ב עי׳ ״שני בפיר ת״) או  עוד ״כי אולם שם( ט״ש תבו
א( מ״ה )לקטן רעב" שנים שבע ע, בלא שנין״ ״שבע ת׳ י״  משך שהכוונה לפי ידו
מן שנים. שבע ו

צברו )לה( שון דיצרו־ן. ת׳ וי קבצו" תרג׳ שכבר הכפל, להרחיק אוצר, ל  — ,,וי
שון׳/ ר מ״ט פסוק לקמן אבל ״ויכנ ב צ ש״. ״תרג״ ױםף״ ״וי ״וכנ

ט( בון אין )ל ה( דסוכלתן שית ת׳ כמוך, וחכם נ סביוגיט  בדל״ת ״דםוכלתן״ )
כון בון איש שנאמר כמו תואר שהוא לפי נ מ״ט, לעיל מ״ש עי׳ ל״ג( )פסוק וחכם נ ( 
ק. אינו סוכלת׳/ ״לית ספרים שאר בכל ט.(, מדוי

א( מי, / למא ת' תתראו, למה ) חזון ת ונרשם מצוינת התיבה 114 בכי׳ תי
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ליון ספר בגי ק ט מ ק. דו מן שהיו מכלל דו ם קודם בז  מוחזקים, מדוקדקים חתומי
ס תר. מדוקדק מספר נעתק סביוניטה ודפו ביו

טז( שון שם עיקר, חץ ״חי״ ספריים בקצת פרעה, חיי ת׳ פרעה, חי )  רבים ל
הנפרד בנסמך, עי׳ פרעה בחיי שנשבע חיץ, ו ש״י, ) שון ר בארמית. תואר רק ״חי״ ל

ה״ הקטן, אחיכם בבוא )שם( ״להכא׳/ טעמה ״הנה״ מלת — ״הכא״. ת׳ הנ
כון והיה תי ״שלחתם ה׳.( מ״ה, )לקמן הנה״ אותי ״מכרתם כמו ״הלכא״, לתרגם נ  או
סו׳. )שם הנה״ סף שאמר לפי הוא ״הכא״ כאן שתרגם הטעם ״הלכא״. תרג׳ ח/( פ  יו
א אם כי מזה תצאו ״אם תו הנה הקטן״ אחיכם בבו  יצאו שלא ממש, ״הכא״ כוונ

א בדרך בעודנו ולא הכא שיהיה עד אן. לבו לכ
לז( סף שכלתם אתי ) שמעון איננו יו סף ת׳ איננו, ו שמען ליתוה יו  הוה לא ו

א, הוא כן כא. ם ספרים והרבה 114 1. כ״י סביוניטה בבולוני ם קדמוניי נ״א ומדויקי
שמעו הי״, ״ו תו מעון לי ש אוג״ר כתוב הכא״. הוה לא ״ו מוד ב אוי (101 הערה 40 )ע  ״ר
הבדיל סף בין ל בין ומת, שנטרף יעקב סבור שהה יו  חי; שהוא יודע שהיה שמעון ו

שון מקום ומכל תר יפה עולה אינו הבא הוה לא ל תכן ויו הי לומר י  עכ״ל, הכא״, ליתו
ה, עיקרית ״כא״ הוה לא הגירסה ולענ״ד שביל ונכונ הטעם הסופרים הבינו שלא וב

כאן טעמה ״כא״ מלת ארוכה. העלו ולא ״הכא״ תחתיה כתבו ״כא״ מלת של ־1־ ־ד
תי בפסוק כמו ״זאת״ ש״ב. מזאת" עוד ״ונקלו א ת״י כ״ב.( ר, )  מכא״, עוד ״וועירנ

ש״י: תי פר תר הקב״ה לפני עוד ״ונקלו  לפי וא״ת עתה, בעצמי שהקילותי מזאת יו
ב״ר. חז״ל מדרש הי צ״א.( פ/ ו  אביהם״ שחשדן מלמד וגר. שקיהם״ מריקים הם ״וי

כן ש״י ו הו או הרגוהו שמא שחשדן מלמד שכלתם, אותי פר כן כיוסף מכרו  משמע ו
 צרירי גם אצלם וראה השבר שהביאו יעקוב כשראה שבכתוב המעשה מספור

מעון אותם, במצאם ויראתם כספיהם, ש  את שמכרו החשד בלבו עלה עמהם שב לא ו
חירו שמעון סף שגם וחשב השבר קנו ובמ איננו הרעו ביו  שמצאו אומרים שהיו כמו ו

הו אלא הכתונת, סף :התרגום כוונת ווו מכרוהו• או שהרגו הי ״יו שמעון בא ליתו  לא ו
סף כלומר ליתוה- למילת למעלה גם מוסב כא מלת כא״ הוה איננו ואת איננו יו ( 

שמעון טורף(  עד כפתו שהשליט אמרתם כאשר כן המעשה היה )לא זאת היה לא ו
תורידו מין את ש שב( בני מן ״ואת ל תו גם תקחו״ בני  היו ״עלי רעה. עטו לעשות או

הין״ הואה ״על, ת׳ כלנה׳/ כן כול ה 114. 2. בכ״י הוא ) עוד ובסביוניט  ספרים ו
ם( שון מדויקי ארי. ועל עלי השתרגו עלו האלו והרעות הצרות כל כלומר נקבה ל  צו

כן תרג׳ המאמר כל מפורש ו ח' ב ת ליב״ע הטיו סף באריכו תון ״יו  בישא חיותא אמר
מעון אכלתיה ש תון ו ת כפתיה דארעא מלכא אמר מין וי תון בען בנ  הואה עלי למיסב א
הון״. צוקתא דכול

א( מג, א. ית למיכל ספיקו כד ת׳ השבר, את לאכל כלו כאשר ) עיבור
ה, ט סביוני עוד פתשגן, ) או״ ״כד ספרים ברוב (,2. 114 ב״י ו שון שיצי ש״י ל  :ר
 כששתו ספיקו כד מתורגם לשתות הגמלים כלו כאשר טועה. ספיקו כד ״והמתרגם

טינן הוא האוכל תם כאשר כלו כאשר זה אבל שתייתם גמר הוא ספוקם כדי תרג מ  ו
או״ כד שר עב״ל, שיצי שון לפי ואפ או״ ״כד של מרי, כליון משמעותו שיצי  כמו לג

מו/ הארץ״ עשב את לאכול כלה אם ״והיה  שיצי לא עד ״והוה ת״י ב/( ז/ )ע
אינו וגר, למיכל״ מרי, המזון כל תם עד שהמתינו מסהברא ו  ״כד תרגם לפיכך לג
שוב שצריכים יעקב שראה עד ספיקם כדי אוכלים שהיו והטעם םפיקו״ שבור ל  ל

ש״י שהובא והמדרש אוכל. מעט קן ״המתינו :בר  )ב״ר( הבית״ מן פת שתכלה עד לז
תו בקרוב. שתכלה שיראה עד כוונ

עוד )ו( ת ת׳ אח לכם ה אי ה אחא לכון ה שגן )סביוניט עור פת ק׳( ספד ו מדוי
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ליו: מסורת כען״ ״העד ספר׳ ברוב ת ע כון האי ה. ל פ שון ההפרש: י  ״העד של
מן כען מן על מוסב והוא _אחד אח לכם העוד משמעותו אחא״ ל שון לבד, בני  ול

כון ״האית הגיד לי הרעתם למה להם יעקב שאמר משמע אחא״ ל ש ל  שיש לאי
סף על ומוסב בכלל, אח לכם מן, ועל יו  ״שנים :שאמרתם מה שכל הכוונה, בני
 ( י״ג מ״ב, )לעיל איננו״ והאחד היום אבינו את הקטון וכר אנחנו אחים עבדיך עשר
תי. למותר אך היה ולרע

ױנ׳.( שאל שאלא ת' האיש, שאל שאול )ז( סב ״שאלא ספרים ברוב ) ־י ז 1 ז ;
אוג״ר כתוב שאיל״. כי ״שאלא״( על )מוסב טעות ״והוא (104 הערה 4)־: )עמוד ב

*• ־ד

ס מ״ם, בזולת יהיה לא הקל מבנין המקור שא ובדפו  הנכון״ והוא שאיל משאל אנויר
בנין הוא ״שאיל״ ״שאל״, קל, והוא בשוא ״שאיל״ הנקוד לפניו שהיה נראה עכ״ל,
בהם שהפציר הפעולה והתמדת חורק על ומורה ״שאלא׳/ המקור להיות וצריך הכבד

ש״י עי׳ הרבה, בשאלות  ללכת תשמרו חקתי ״ואת בזה כיוצא צ״א., פ', וב״ר ר
ק׳. בהם״ הון״ ״להלכא ת' .(;ד י״ח, )וי שמרו כבד, בנין ב  בחקותיו, תמיד ללכת שי
׳. ״למױל ״למהך׳/ בקל מתורגם ״ללכת״ מקומות שאר ובכל

 הכוונה לברר ״בדא״ מלת הוסיף איתעכבנא. בדא ת' התמהמהנו, )י(
 טעמו איתעכבנא״ ״בדא התעכבו, עצמם שהם משמעותו לבד ״איתעכבנא״ האמיתית

התמהמהנו הנער את לשלח ממאן שאתה בזאת
ב(  בקצת ספרים( ורוב )םבױניטה הוא שלו דילמא ת׳ הוא משגה אולי )י

 ״פן״ של תרגום שהוא ״דילמא״ תרגם איך צ״ע הוא" שלו ״מאים חדשים דפוסים
שון כן, יהיה שלא המדבר כוונת על ומורה בעברי  של פשוט תרגום ״מאים״ ול
ש הענין, ספיקות על שמור ״אולי״ שב וי  שהקרוב הכוונה כי לרמװ ״דילמא״ שתרגם ליי
 נקבה ל׳ ״שלו״ כי עקר, ״הות״ והנוסח רחוק, והספק משגה, היה שלא הוא לאמת
עי' לשעבר, על ומוסב (.105 הערה 45 עמוד אוג״ר ;

ח ת כמא ת׳ שכלתי, שכלתי כאשר )י םבױנ׳כ״י תכולית. דתכילי (.114.1481.2)
ז ז ז

ת נ״א תמלי בטעם שוות שכלתי״ ״שכלתי המלות מדויקת. ואינה תכולית״ ״דאי
ז 1

אין ט״ז.( ד', )אסתר אבדתי״ אבדת ״כאשר כמו שן צורך ו ם, להפרי  והכוונה בתרגו
סף שכולתי כפרש״י מן משמעון שכלתי מיו בני ו

טו( א אכלין עמי ת׳ האנשים, יאכלו אתי ) שון ״אכלין״ ת' ״יאכלו״ גברי  ל
סף כשצוה הכוונה הווה  כי לאכול, יכולים אינם שהמצריים מה טבח, לטבוח יו

אכלו אתי ״כי הבית על לאשר אמר להם, היא תועבה  אוכלים שהם האנשים״, י
כן כמוהו, טבוח  אכלין תמן ״ארי ת׳ כ״ה( )פסוק לחם״ יאכלו שם כי שמעו ״כי ו

שון ג״ב לחמא"  בצהרים, לאכול נוהגים שבו הבית שם כי שמעו כי הטעם הווה, ל
כינו ט.( ל״ח׳ לעיל מ״ש )עי׳  שריו כל עם במסבו כשהוא לו לתתה המנחה אח וי

עבדיו. ו
ח( תנו ולקחת )י מורינו, ואת לעבדים או  ולמדבר לעבדין יתנא ולמקני ת'_ ח

דונו הכסף עלילת ידי שעל הטעם ״ולמקני׳/ הענין לפי ת׳ ולקהת המרנא ית  אותם י
אדוני עידים להיות שו, לקנינו הארץ ל ט.( ל״ג, )לעיל בארתי כבר ורכו  ההפרש י״

שון בין בארמית שיש בין בכסף קיחה שהוא ״זבן״ ל שון ו  סתם שהוא ״קנא״ ל
מרינו" ״ואת בעברי. ״רכש" כמו ברשותו הבאה  לחלק חמרנא״ ית ״ולמדבר ת׳ ח
החמורים אצל לעבדים למקני לומר שיך שאין
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5*



מו מה מד ויגש בראשים 68

ויגשי
ל( מד, כן כמיתא, ת׳ ׳כבאי ) ת׳ רז׳(. ה׳. מ״ח, )לקמן ״בבאי״ באי״, ״עד ו

ה(, ״במיתא׳/ מיתא׳/ ״עד ט סביוני תי׳/ :הספרים בכל ) תי׳/ ״עד ״כמי תי״. מי ״במי
. . • .ך . . •ך . . 4 •• • • •• •

שון תן שמצינו לפי עיקר ״מיתא״ ל ם, המקומות בכל כן תרגם שיונ אי שון בנבי  ל
הוא מיתא״, ״עד ת׳ באי״ ״עד ע, שם במשקל מקור ו בן בידו מו תו מאליו ו  שכוונ

תי׳/ בעדו מדבר כנוי, בלא ״אמא״ אבא״, בארמית מדובר ״אמי״ ״אבי״, כמו ״ביא
־ד • ■ד ־־

כן ביני ו בין״ ״ ת׳ ו א ת ״ ״בינ בין או ״אתא״ מפעל המקור שכנוי ולפי ו בו תמיד י
שון ם, בל א״ בא ״ויצחק רבי הי״, ״על ת׳ ם״ב(, כ״ד, )לעיל מבו תו  בואכם״ ״עד במי
בר׳. א( א, )ד תיכון״ ״עד ל״ שון והנה שם. משפט להמקור יש מי  הספרים ל

תי״ תי צ״ל היה ״מי כן ל״ר, מי אנו ״עד ו שמר. שמה״ ב תנא׳/ עד/׳ ת׳ כ״ו,( .י/ ) מי
•• • • *ד ז־ ״• •ך •

תינא׳/ ולא תנא״ ״מי תנו״. כמו שם משקל הוא ״מי א ״בי
. -ך -ך -ך .

ה, טו( מ אדון ) ל תו, לכל ו ה ביתיה לכל ת׳ בי סביוניט שגן( ) ת כן ופ עיקר, ו
ש ״ולכל :ספרים בשאר ה״. אינ תי ש״, מלת להוסיף צורך אין כאן בי אינ  לפי ״

תו, בית לכל שהכוונה עבדיו, שריו לכל מלכו שי להם ולא ו תו לאנ  שסמוכים בי
חנו שול עי׳ ל ז׳(. ו/ לעיל וה על שכתבתי הכללים )

ט( מצתווה כלומר ״מפקד. :פתשגן ב״ם כתב מפקד. ואת ת׳ צויתה, ואתה )י
מן אתה שון משמעו היה ״אתפקדתא״ אבל הוה בו עבר׳/ ל

א( ו, מ ח ) הי לאלקא ת׳ יצחק, אביו לאלקי זבחים ויזב ה, יצחק. אבו סביוניט (
שגן, עוד( ש״ח, פת הי ספרים ברוב ו שגן כתוב יצחק״ ״דאבן לא למה ״צ״ע :בפת

הי תרגם שר דאבו מר ואפ  אלקי ולא יצחק אלקי משמעותו נראה שלא כדי לו
ש עכ״ל, אברהם״ שבע שנאמר ממה זה על להקשות וי  אביו״ יצחק בפחד יעקב ״וי

חיל שתרג׳ נ״ג.( ל״א, )לעיל הי״ יצחק ליה ״בדד חיל שלא למשמעות חש ולא אבו  ד
עוד אברהם, ליה שגן כתוב ו ם :בפת מר. רצה כך ״ואונקלו ח לו  ואחר לה׳ ובחים ויוב
מוז יצחק היה יעקב של אביו כלומר יצחק אביו אמר כך  הכתובים הענינים לר

 כלל. לצורך שלא יצחק היה יעקב של שאביו שיספר גדול דוחק ווה ע״כ. בב״ר״,
חק״, ״לאלקא אונקלום אמר שלא, נראה ולענ״ד הייצ התיבה לפני שהדל״ת לפי דאבו

של״ כמו סמיכות הוראת אחד ענינים שני לה יש שר״, מלת הוראת והשני ״ א  ״
ח.( מ״א, )לעיל בר׳ אלקים רוח ״אשר כמו ח ת׳ ל״ ה״, ה׳ קדם מן נבואה ״דרו  בי

א׳/ ״דאבנה ת׳ (ט׳ ח/ )דבר/ ברזל״ אבניה ״אשר כול ברזל  משמעות להיות וי
שון הי ״לאלקא ל אין יצחק, הוא אביו אשר כביכול יצחק״ דאבו ף חרוף ו דו  וג
עיון מזה, גדול ר ת היה כבר כזה ו מי במציאו  הדל״ת, השמיט לפיכב אונקלוס בי
מו תינו דרשת על ורו  כאילו יצחק של עפרו רואים אמרו ״רבנן צ״ד.( פ/ )ב״ר. רבו
חין ודבח :הכוונה זה ולפי ע״כ יצחק״ את הזכיר לכך המזבח גבי על צבור  דב

הי והא - לאלקא  גבי על צבור יצחק של עפרי רואה שהיה כלומר יצחק״, ״אבו
המזבח.

בני בניו )ו( הי וכל ת׳ אתו, הביא זרעו וכל — וגו׳ אתו בניו ו  איתי בנו
ה, עימיה. סביוניט שגן, ) א, פת לוניי עוד( בו ה", ״וכל ספרים ברוב ו  דרכי לפי זרעי

שון אוי ארמית ל מר ר ה׳/ ״וכל כאן לו פי זרעי  מלת עוד להכפיל שלא הלשון ליו
הי״ עי׳ בכתוב, ״בנו הי״ ״וכל הגירסה ואעפ״ב, א׳.( ציון ט׳. ט', לעיל מ״ש ) בנו
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עוגן, ער שחסר לפי עימיה״ איתי ורעיה ״וכל אמר שלא עיקרית, שון ו הי״ ל  ״בנו

עי קימים. שהם בבנים רק משמעותו ג׳(. ציון שם ,)
ל( תי אחרי הפעם אמותה ) מנא מאית אנא אילו ת' פניך. את ראו  הרא בוי

נכן אינו פועל, בינוני ״מנחם" אנא״. ״מנחם ס״א עיקר, )םבױניטה( אנא מנחם
תר עכשיו כשימות שיתנחם הכוונה שאין  שרוי היה עכשיו עד אדרבא לכן, מקודם יו
אילך מכאן בצער ה, בהצלחה האהוב בנו עם חיים יראה ו שלו פעול בינוני ״מנחם" ו

ת מנוחם. כמו מן כל לכן, קודם שאמר ממה ההיפך אומר שיעקב התרגום וכוונ  ו
סף סבור שהוא מר היה מת שיו  ל.( ל״ז, )לעיל שאולה״ אבל בני אל ארד ״כי או

מר: חי אותו וכשראה אילו א מנא מאית אנא ״ אני אם כלומר אנא" מנחם הדא בוי
ת מת אינני חי ואתה אמות מנוחם. אלא באבילו

א( מו, ארץ )י  ״בארע דרעמסס״. ״בארעא נ״א רעמסם, בארע ת' רעמסס, ב
שון רעמסם״ ע אינו ל  מלך שהיה פרטי איש שם ״רעמסס״ שמלת לפי עיקר, ידו
שון משפט ווה במצרים, ארע" מלת של הסמיכות ל  לשם שנסמכה ״ארע״ חיבת :״

שון תבוא פרטי, איש ע אינו בל ארץ כגון אחריה, דל״ת ובלא ידו חן", ״ב ארץ סי  ״
בר׳. עוג״ מ׳׳ז.( ט״ו. ד, )ד חון׳/ ״בארע ת' ו ארץ כנגדו עוג׳/ ״ארע סי שן״, ״  ת׳ ג

שן" ״ארעא שן״ שמלת לפי דגו  המדינה, של פרטי שם אלא פרטי איש שם אינה ״ג
ארע" מלת נסמכה ואם א האומה אבי שם על שנקראת אומה לשם ״  הלשון בה יבו

ת, ואחריה בידוע ארץ כמו דל״ ם", ״ ם", ״ארעא חרג' כנעני׳/ ארץ מצרי מצרי  ״ארעא ד
ם״, ען", ״ארעא דאדו ארץ אבל דכנ אי" ״ארע ת' הכנעני", ״  הכנעיים ארץ כמו כנענ

שון ם, ל כן רבי ארץ ו שתאי" ערע ת׳ פלשתים" ״ חיד שם בוה. וכיוצא פל  שנסמך בי
שון לבוא רגיל אין לרבים ע. בל ידו

כו( מריא ארעא נ״א כומריא, ארע ת׳ הכהנים, אדמת ) מריא״ ״ערע דכו כו
שון עיקר ע אינו בל א״ לרבים שנסמך לפי ידו מרי ט״ו. פסוק לעיל מ״ש עי׳ ״כו

ויהי•
ב( מה, א )י צ ף וי ס כיו טעם אתם יו ר ק — ב אפ ף ו ס הון יו ת  מן י

הי. טו מן ברכיו מעם תרגם קד הי׳/ ״  תירגם ולא פניו״, ״טעם בעברי כמו שהוא קדמו
הי״ ״טעם המלות לפי בוי״, ״טלות יוב״ע כת׳ או ברכו השומעים יחשבו שלא רכו

סף שבני  נחה חו״ל דברי לפי — להם. וחיבק כשנשק יעקב ברכי בין עומדים היו יו
סף שאמד בשעה ע״ה אבינו יעקב על הקודש רוח עי׳ ואברכם, אלי נא קחם ליו ש״י( )  ר
אי שב הנביא יהיה כוה קודש שברגע אפשר ו לוי קרוב שהוא ברכים בהרחבת יו  לגי

ה פסוק: על ערוה. תעל ש״י, עליו, יערותך תגלה לא אשר מזבחי על במעלת לא'  פיר
אף פסיעותיך להרחיב צריך אתה המעלות ידי שעל לוי שאינו פי על ו  ממש ערוה גי

לוי קרוב הפסיעות הרחבת מ״מ בד מכנסי להם ועשה כתיב שהרי  עכ״ל ערוה. לגי
ברור תר הברכים שהרחבת הוא ו לוי קרוב יו הפסיעות. מהרחבת ערוד. לגי

גו )יו( ד ב וי קרב לר ארץ ב ני — ה נו כ א ו מ סגון י א בני בגו י ש  אנ
א. על ע םגון״ ימא ״וכנוכי אר ױדגו׳/ של תרגום י היו שטעמו ״ ם פרים שי  ורבי

ם, שרצו כמו כדגי ארץ״ ״ א׳. ב בר בו פרו שטעמו ד.( ט/ ) שרצו״ כשרצים. ור ת״א "
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דו לי תן כן א שרצו״ תירגם ו מר. ״וי ש דו ד.( ,׳א ) ל תי א שרצו״ תירגם ולא ו םגו ״

ח יי צו" ולא א ש רי שר ש ו ״וי חי או א כר; כבוד ישראלית האומה כבוד מפני םג ו
שי, המין ם שנמשלו כאן אבל לשרצים, להשוותם שלא האנו  של דבר שאינו לדגי
אי, מיון לנו פירש גנ קרב — ענינו• לפי המליצה ד ארץ ב  ארעא״ ״בגו תירגם לא ה

ת: טעמו כי המלות, לפי  המים. בתוך כדגים הארץ בתוך ממש, הארץ בקרב בארמי
א על כשאמר די היה הפשט כוונת לפרש אבל סיף לבד, ארע הו  בני בגו המלות ו

א ש מוו הברכה להרחבת אנ  רבי ב'. ע׳. לו׳. דף סוטה גמרא חדל דרשת על ולר
סי דגו מהכא אמר חנינא בר יו ם מה הארץ בקרב לרוב וי  מכסים מים שבים דגי

אין עליהם סף של זרעו אף בהן שולטת העין ו בהם. שולטת העין אין יו
ט( עו )י ר ה וז הי א י ם מל הי — הגוי בנו טין ן ו ה י ו לי א. ש מי מ ע א ב מל

ענינו שם שיעור אחד דבר של החלול אויר גודל ו  אם להחזיק, שיכול מה מדת ל
ח", חפניכם ״מלא כמו, הרבה. אם מעט  חפניכם שחלול כמו פיח שיעור ענינו: פ־
כן לתפוש, יכול תו מלא ו הב, בסף בי הב כסף שיעור וז  למלאות כדי עד מאד הרבה וז
עוד — הבית. חלול כל בהם דבר, איזה של ההתפשטות שיעור מדת על מלא יורה ו
א שמל׳ נמצא ארצך. רחב מלא קומתו, מלא כגון, אל לקבל שיכול דבר טעמו: מל
עו המליצה של הכוונה והנה קטן. או גדול חפץ ולתפוש תוכו  הגוים״ מלא יהיה ״וזר

היו ם צאצאיו שי ם ולהחזיק לתפוש יכולי ם, גוי הון אונקלוס שפירש וזה רבי  שליטים ״י
כון — בעממיא״. הנ א״ תירגם שאונקלום )ו מל א״ כמו ״ מלו מ״א. ״ 1כ״ד ט/ )

ה״ שטעמו ת ״מצוד א״ ובארמי ת מלי ה" בעברי ״ סולל א. ״ ש״  שבה ט״ו.( כ/ )
ה עירותם מכובשים א טעם ובז ש םוללה ים גו ה מל ם( לכבו  כיוב״ע תירגם ולא הגוי

בנוי הון ״ו אין י היו מה כי הצדדים, מכל שלמה ברכה שאיננה מפני בעממיא״ סגי  שי
ת שהם להיות יכול בעמים, רבים ארץ בהיותם גם שאף העמים בין בגלו  אויביהם ב
היו ם מתרבים י מי כמו העמים בעיני וגדולי ארץ ואסתר מרדכי בי וכדומיהם. פרס ב

ב ק ע בניי עו מ ש צוו ב ק ה ב( ט,) עו מ מ ש ם ו כ בי א ל א שר לי שו - א כנ ת  א
עו מ ש קב בני ו ע לו י בי ק פן ו ל ל מן או א שר כון י בו עו א מ ש ל אל ו א שר גו׳ י  ו

קב תירגם ל ו ם קבלת שטעמו מפני ו י עי׳ דברי ה ל״ז, ל״ז, לעיל רש״י ) שמעו בד׳׳  וי
חיוו. פן מלה א ל  הר״ר )בשם לגר נתינה ס׳ בהמ״ח הגאון הרב כתב נוספה. או
אולפן״ מלת ״הוסיף ושמלה( לחם לם׳ מלואים בתום׳ בעפמאק יהודה  לא באשר ״

שמור דבר שום יעקב להם צוה ת׳ מוסר, למדם ורק ולעשות ל  לקחו, לא ״מוסר ו
ם עכ״ל. קבילו״ לא אולפן ם, אינן האלו ודברי אי כי נכוני  ״קברו יעקב להם צוה וד

תי אל אתי אובן רק כי יעקב דברי עקר איננו המוסר וגם וגו׳, אבו לוי שטעון לר  ו
 נבואה דברי היו מותו לפני אבינו יעקב דברי כל אבל תוכחה. דברי קצת אמר לבד

ח ש ותלך כמו אולפן, המתרג׳ קראם כן על הקודש, וברו  למתבע ואזלת ת׳ ד׳ את לדר
כן ך. קדם מן אולפן ש העם אלי יבא כי ו  קדם מן אולפן למתבע ת׳ אלקים לדר

אל — ד׳. שמו אל ג', א׳, .,שמו ד״׳ את ידע טרם ״ו שמו  אולפן למידע אליף לא עד ו
ה ה/ קדם מן כון וז לענ״ד. נ
ד( חו ) ם פ מי תר אל כ ת כי תו שכבי עלי ך מ בי עי לת ל ח או א צו  - עלה י
א על ת ל אז קבל ד ך ל פי א הא א מי ם כ א בר ק אהכתא ל ר חול תי לא י

י —: : ־־ ־ ו : ־ : ׳7־־ ״,: י ־ד ־ ׳ - : ־ד — : : ■ך ״ ־־ ״•־ד—-

סב רי ת תא א ק ת סל בי בי כ ש ך מ בו כן א תא ב חל שוויי, א רי ל תא. ב סלק
ר״י לר״א בלהה במעשה חולקים תנאים ע״ב נ״א דף שבת בגמרא  ממש, שכיבה ו
שו  יהושע ר׳ ולתה, חבתה, פותה, אומר אליעזר ר׳ תותר, אל כמים ״פחו שדר

ת חטתת, דת, על פסעת אומר בן וני ורחה חלתה, פיללת, אומר גמליאל ר
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בן אמר תפילתך כין אנו עדיין גמליאל ר מודעי צרי  הפוך אומר המודעי אליעור רבי ל

ה התיבה את תיו אחר הלך אונקלום ממך. חטא פרחה הרתעחה זיעועתה ודורש  רבו
בן וילך ור״י, ר״א או שכב ר גו׳ בלהה עם וי ם תירגם ו אזל ככתבם דברי בן ו או  ר

שכיב הי, לחינתא בלהה עם ו כן דאבו  אפילו אבל ור״י. ר״א לשיטת תירגם כאן ו
ר״י לר״א אובן עמד לא ו תו ונתקבלה תשובה עשה אלא בחטאו ח״ו ר  סר תשובו

אבדו ולא נתכפרה, וחטאתו עונו תרון המעלות רק ממנו נ  הבכורה ולא הבכורה וי
היו שנאמר כמו עצמה, בן. יעקב בכור לאה בני עשר, שנים יעקב בני וי או  — ר
שב קמ״ב, רמו ובילקוט פ״ד. פ/ ב״ר בט׳ נמצא לזה וראיה בן וי או  הבור אל ר

א׳. בר היכן ל״ז.( ל״ז, ) שע; ורבי אליעזר ר' היה ו תו בשקו אומר אליעזר ר׳ יהו  ותעני
הציץ הלך כשנפנה תו ו שב הה״ד הבור לאו בן וי או  מעולם הקב״ה א״ל הבור: אל ר

ה תשובה ועשה לפני אדם חטא לא ת א ה פתחת ו שוב ת  בנך שכן חייך תחלה ב
אי תחלה בתשובה ופותח עומד שראל שובה שנאמר הושע זה וה, ו  אלקיך. ה׳ עד י

שון כ ע״ קין אד״הר והא קשיא לכאורה המדרש■ ל בן, קודם כבר תשובה עשו ו או  ר
אובן הכוונה שעקר י״ל  תחלה"( בתשובה פתחת )״ואתה מעצמו תשובה עשה שר

קין אד״הר אבל חטא ומיראת מאהבה שלימה תשובה שהיתה  עמהם פתח הקב״ה ו
 חללת, אז צ״ח. פ' ר;,ב מצינו עוד תשובה. עשו כך ומתוך ועונשם והוכיחם תחלה

הון ור״י א ר״ מרין תרווי אי. תללת חללת אז א ה: )כצ״ל( וד הון ור״י ר״א על  תרווי
מרין ם ע״כ. מחטאתך. עלה א כן /׳יצועי", מן נפרד ״עלה״ עלה יצועי דורשי  תירגם ו

עי׳ אונקלום קמן(. ) התרגום. לפרש אבא עתה ל
חז ם פ מי א על — כ ת ל אז קבל ד ך ל פי א. הא א מי ך מלת כ פי  פירש א

שון מקום בשום מצינו לא אבל ״כעםך״• לגר נתינה ב״ם הגאון הרב  ארמית בל
כן ״כעם״, טעמו שיהיה ״אפא״  אחר הליכה אצל כי אפיך, בתר לתרגם צריך היה ו

חני — אחד דבר שמי או רו ת נאמר גו שון תמיד בארמי  ״לקבל" ולא ״בתר״ בל
מול" שטעמו  ״לנגד כמו הם ׳,אפיך ״לקבל שמלות לי נראה ע״כ — ״נגד״. או ״
שעי' ״לדעתו״. כמו האדם, בלב המחשבה שטעמו בעברי אפי^״ חכמים ״הוי כ״א, ה׳• י

ם׳׳, פניהם ונגד בעיניהם מין ״וי ת״י נבוני חכי הון בעיני ד שי קביל נפ הון ו  םוכלתנין״. אפי
הון ״וקביל שטעם ם. הם ומחשבותם דעתם לפי סוכלתין״ אפי כן נבוני  רעה כי ״ראו ו

מו פניכם״ נגד תר המדויקות הנוסחאות לפי שתרגו ארי יו  למעבד סבירין אתון בישא ״
תון ״בישא פניכם״, נגד ״רעה פירש המתרגם לאסתחרא״. אפיכון קביל לית  סבורין א

עברי: למעבד״, ש רעה ב  אפיכון לקביל ״לית הרעה? ומה לעשות, במחשבתכם י
חזור. בדעתכם איננה פירש לאסתחרא״,  :טעמו אפיך״ לקבל דאזלתא ״על כאן גם ל

 השתדל השבטים כבוד משום יצרך״, ״בתר תירגם ולא מחשבותיך. לפי דהלכת על
שון לו לבחר ם — אפיך״. ״לקבל ואמר נקי ל מי מי א ה — כ  ״כמיא״ תרגם לא א. כ

הוסיף מוז בעברי, ״הנה״ כמו שהיא ״הא״ מלת ו שוב חטא שלא לר  אלא הדעת ביי
ת פסאום בפתע אליו באה כמים"_התאוה ״הנה  כבירים מים כשטף ובחוקה ובמהירו

צרו, על ולגבר ולעמוד לסבול יכול היה ולא כן י ת: יוב״ע תרגם ו אריכו  ״מדמינא ב
ה דעלין קלילא לגינא לך חין נחלץ לגוו תגברין מו ת ולא מ  יתהון למסובלא יכילי

בן אתרעת ואסתחיפתכן או גו׳. תטית די ברי ר — ו
תר אל ם — תו א בר א ל ת הני ק א ר חול תי א י ״ברם״ הוסיף תסב. ל

אך" בעברי כמו שהיא שון ״ מוז מיעוט, ל תרון רק החסיר שלא לר  ולא בכורה של הי
תיר ״חולק אהניתא״, ״לא עצמה■ הבכורה  נוסחאות שני שהם י״א תסב" לא י

ת, א זה. או זה, או משורבבו תיר ״חולק וי״ ש תסב" לא י תא", ״לא של פירו הני  א
לי תר פניו של שבפסוק המעלות על מוסב אהניתא" ״לא נראה, ו תר שאת ״י  עז" וי

תא שתירגם הנ שון ״אהניתא״ ומלכותא״, ״; ב׳ חבק'. פסל" הועיל ״מה תועלת, ל
ח׳ ת צלמא". אהני ״מא ת״י :י תיר ״חולק ומלו משפט שנים פי ענינם תסב" לא י
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מדוע — הבכורה. ת כי החסרת? ו בי עלי כ ש ך מ בי ת או א עי חלל צו  ארי — י
ת סלקתא בי בי כ ש ך מ בו כן א תא ב חל ױי א שו א לי ױ שו ערש, של תרגום )

ם תרגם מטה( ״י, כר״א ככתבם דברי ר אי. חללת, או ו א, - עלה - וד ת ק ל ס  ברי
ר״י ר״א לדברי כן גם  שמליצה מחובך״ ״סלק לתרגם יכול היה ולא מחטאתך״ ״עלה ו
הג אינה כוו ת, נו ת ועלית חורת התשובה ידי שעל פירש סלקתא״, ״ברי בארמי  למדריג
בן ולהקרא השבטים כשאר בני או שראל. בכור ר שי בחברת במדרגת_יקר )עליה י אנו

ת יתורגם שון ג״כ בארמי בר׳. כמו ״סליק״, בל  יעלה בקרבך אשר ״הגר מ״ג כ״ח, ד
הי בינך די תותב ת׳ מעלה״ מעלה עליך הוסיף - לעילא(. לעילה מנך עיל סליק י
אי שהיא ״ברי״ מלת שון וד מטרף כמו חבה ל אי עלית״ בני ״ מר אפשר ו  שהוא לו
שון או לפניה על ומוסב תוכחה ל בנו לא בוה כי יצועי״ חללת ״  אחלתא בכן הדברים י

שוויי ארי אטד כבר והנה סלקת, ברי ל איך אבוך״, משכבי בית סלקתא ״  יכפול ו
 נגד שהוא דבר כל ולהקטין, לכסות תמיד בקודש שדרכו חטא, של דבר אונקלוס
מקומות. בכמה שהראיתי כמו המוסר,

עון )ה( ט לוי ש ם ו חי ם. חמם כלי א ה תי עון תרג/ מכר מ לוי ש  ו
חין הון בארע א ת בו ת בדו תו א ע ר בו רין ג ב רין, ג ב  המפורשים רוב לדעת ג
ש חין, למלת פירו ס' א תוב: לגר נתינה וב שר כ אפ ברין ״ו ברין ג  והוא נ״א הוא ג

שו ג״כ הצטיין המתרגם ראה מה קשה אבל עכ״ל. אחים" של פירו  שלענין דוקא ל
ם יעקב בני כל הלא אחים הם גבורה בן חדל, לדברי היו גבורי או  מכולם. גבור ור

לוי שמעון והנה א באהבה רק ו  עליה נפשם מוסרים שהיו מה שוים היו אחותם לדינ
עוד כ״ה ל״ד, לעיל דינה״ ״אחי הכחוב קראם כן ועל  צ״ל המפרשים דעת לפי ו

ע אר הון ב ת בו ת דו תו ב א ע ר בו לי של תרגם ג כ ם", חמס ״ ה תי כר  והנה ט
מו הכתוב סרס תירג א הטלות, כסדר שלא ו הון רע ב ת בו ת ה ת כר ״ט של תרג׳ תו  ם״ י

דו ומלות ב א ע ר בו כלי של תרג׳ ג  הכתוב תירגם שלא ככה על ראה מה חמס״ ״
סדר: דו כ ב א ע ר בו ע ג אר הון. ב ת בו ת ברין שמלות לענ״ד נראה ע"כ תו  ״ג
ברין״ ם, חרבות וין, כלי שטעמו חמס״ ״כלי של תרגום הן הן ג  שטצינו לפי ורמחי
ה בו שעושים הכלי שם מקומות בכמה מו: שלטון, או גבור  מטה, שבט, חרב, כ

תו, לשאת שראוי לטי כנוי ק׳. בארצכם, תעבר לא וחרב כגון או  תרג׳ ו׳. ב״ו, וי
טלין ק חרבא״, ״וד סור לא ב מו: י׳ פסוק לקמן שבט י טן״, עביד יעדי ״לא תירג  שול

חוק׳. למשול שבט עו מטה בה היה ולא ט, י ״נ: ת׳ י״ד. י״ טונין בה הוו ״ולא יו  של
ברין מלכין חקיפין ם נפלו איך מלכו״, לשעבדא דגי בדו גברי א אל מלחמה כלי וי  שמו

ש״י: כ״ו. א, ב. תן שאול פיר הונ שראל. של וין כלי שהיו וי אף י שון כאן ו  ״כלי ל
שי כנוי חמם״ ברין לתרגם רצה לא השבטים כבוד משום אבל חמם״, ״לאנ  ״ג

חטופין חטופין״ א׳, ״חמם״ של תרגום ) א(, ו/ בר מר י״ א ברין ו ברין״ ״ג שון ג  בל
ת ״מ כבוד. ה כר מו ם" י ת רע א ״ב תרגו תבו ״, ו ה תו מו ן תיך )כ תיך מכורו מולד  עי׳ ו
ש״י ב״ן(, ר מ סוף ור בדו הוסיף ולב ע א" ״ ר בו  עשו שגם ללמד הענין, ולברר להטעים ג

שמעון אלא נאמר לא כאן עד כי מעשה, לוי ״ ברין אחין ו ברין ג  תותבותהון״ בארע ג
אמר הוסיף ע״כ דו ו ב ב ע א" ״עבדו שמלות ואפשר א, ר ו ג בור ברין תחת נ״א ג  ״ג

ברין״ שטעון :תרגם ולא תותבותהון״, בארע גבורא ״עבדו האחרת נוסחה ותהיה ג  ״
לוי ברין אחין ו ברין ג חד הנוסחאות שתי תותבותהון״ בארע גבורא עבדו ג  וו בי

ברין שמלות ה״א בוה כי וו, אחר ברין״ ״ג ש ג חין״ של פירו א. ולא ״א נ״
ם 0) סד א ב תב שי אל פ בדי תחד אל בקהלם נ ר כ ג ה ב ת׳ ו א ן ו רז  ל

ת שי הו פ הון נ שי כנו ת אי הך ב ט א ל ת ל תי ח רי מן נ ק שון תירגם י  עבר בל
 כוונת שתהי יתכן לא דעתו, לפי שכם מעשה על מוסב הכל כי שבעברי עתיד תחת

תו לפני האלו, הדברים יאמר ע״ה אבינו שיעקב התרגום  רוח עליו שנחה בשעה מו
עיניו ד׳ מאת נבואה טו למרחוק ו ם יבי או לימי בו רק שידבר הימים, אחרית עד י
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 כשהתיעצו בעצתם נפשו היחד. לא באשר מכבודו ירד שלא להתפאר עצמו לטובת

מין התם, הצדיק דעת על יעלה איך שכם, עלמעשה א  בעצתם היה שהוא אדם שי
אמר נאמר כבר והלא התועבה, נעשה וברצנו  עכרתם לוי ואל שמעון אל יעקב ״וי

אלו ,וגו אתי״  מאד חס שאונקלום ידוע הנה להוכיחם. יכול היה איך ברצונו עשו ו
 ומשתדל אפשרי היותר צד על קרנם להרים מגמתו וכל והשבטים האבות כבוד על

 שכוונת לענ״ד נראה כן על כבודם, נגד להיות שיוכל דבר מקום בכל להרחיק
הון היא, כך התרגום שי״, הות לא ״ברו חדיו, שהתיעצו בשעה אצלם הייתי לא נפ  י

אי לעשות שלא וצויתים שם- הייתי אלו חדלו לי שומעים הוי וד כן על הרע, ו
הון שי שע למלחמה הליכה ענינו )״למהך״ יקרי״ מן נחתית לא למהך ״באתכנו  ה׳ ״וי

 אתר ״בכל ת״י דוד מלחמות אצל .,ו ,,ח ב', שמר. הלך״ אשר בכל דוד אח
הליך״(. פן. בשום כבודי נתמעט לא המעשה לעשות לשכם ללכת כשהתאספו פירש ד  או

 נקמת לנקום לרעתם היה שעשו מה ואדרבה פי, את טרו שלא בכבודי פחתו לא הם
שראל שנעשתה נבלה על  יעשה ״הכוונה כאמרם העיר, על באו כבודי בעבור ורק בי
תי שלא נסים לי עשה הקב״ה וגם אחותנו״ את  שנאמר כמו העטים בעיני מכבודי ירד

םעו הי וי מו יעקב בני אחרי רדפו ולא סביבותיהם אשר הערים על אלקים חתת וי תרגו ( 
טלו הון.( בקרוי די עטמיא על ד׳ קדם מן דחלא והות ״ונ חרני רע ואת בכל אבל ס

מר  ״ארי ,ת איש״ הרגו באפם ״כי ועברתם באפם וקלל יעקב בעיני המעשה היה ו
הון ם, אנשים כולל, שם ״איש״ רב, הרג עשו טעמו קטול״ קטלו ברוגו  ״וברצנם רבי

הון ,ת שור״ עקרו ת ״עקרו״ ,ת האויב, חומת הריסו פירש סנאה" שור תרעו ״וברעו
חומה, שור ת' שור ״תחרב״, שטעמו (.,ד ב/ .,)צפנ תעקר״ ״עקרון כמו תרעו,

הוסיף סף על ולא שכם על שמוסב ללמד ״םנאה״ מלת ו ש״י כפירש יו ש(. ר עי״ (

ח( מין ך ו יה ת׳ — אביך בני לך ישתחוו ) קד אל מ ש מ מך ל של  בני ב
ך. בו םגדון כדרכו ,,לך ״ישתחוו תירגם לא א  הקב״ה ממה״ט לפני רק כי ,,,לך ״י

ם. בשר לפני ולא להשתחות ראוי ם, ידים פישט וו השתחואה וד  שבועות גמרא ורגלי
דו כן גם תירגם זה מטעם .,ב ע׳. ט״ו, דף ר חוו אלי אלה עבדיך כל ״וי ת ש ה  לי ו

טד/ א עון ל ב שו שטעמו מגי'/ ״וי סגדון ת׳ ולא ׳,ממני ״יבק שמרע״ה לפי לי״ ,,וי
 ליהודה המלכות הוד נתן שיעקב ומאחר לו. שישתחוו לנכרים אפילוי יאמר לא

היו לאחיו צוה מו טקדמין שיהו בענין למלכות, כבוד חולקים שי שלו  וכיוצא תחלה ב
תר לא אבל בו,  שנאמר כמו לו, שישתחוו יתנם לא עצמו המלך וגם מדאי, יו

חיו" לבבו רום ״לבלתי בר'. מא ״ז, ד .,כ י
ב( פו ט י (,,ירש ,)עי השני תרגום — מיין עינים חכלילי )י ה ע נ ן ו מר. י וו ח  ב

קו שי ה ם ו קבי ש הי פון ת״י כ״ד. ב/ יאל תירו טו א י עוי א. נ מר קב — ח  י
א בארמית בו, יוצא היין שקלוח המקום שטעמו עוו עלית על שידור נעא משורש נ

ך - ־ ־ : 1־ : -

הרון מטה ״פרח הפרחים, ויציאת א ״נעא״ ,,א שון קרוב א" ע״י נ׳׳ בעברי ',״יצא לל
קב אבל .,,״רעע ״רצך" כטו צד"י בחלוף עי"ן הענבים בו שדורכים הגת שטעמו י

א, בארמית יקרא ת קו מעצר שי ם, ה קבי השונאים הריגת על שמוסב י״ג. ד', יאל הי
שון ת״י ט ממש. גת שהוא מצרתא בל עו ט כב תבע מ א ד ת עצר מ די ב שו  אי

הון. מ עברי: טעמו ד ביקב. הדרוכה כדריכה דמיהם שפכו ב

א )יג( הו ף ו חו ת ל ש ת' אני כב חוזין י פנין. מ ס ף ,ת ב חו ״לכוף״ כמו ל
חילוף ש", לכ״ף חי״ת ב שכן״ ימים ״לחוף אבל ״יכב טו לפי ת' י שו  יממיא ספר ״על פ
שרי". י
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ח שכר )י ש ם חמר י שר ת׳ גר ש תיר י סין. ע כ  נתינה ס׳ ב״מ הגאון בני
ש לגר שר ״עשיר פיר שלו מצינו לא אבל עכ״ל כבדי״ משא הנושא כחמור רב עו  שנמ

ם או העשירים ם, במעלה גדולי ם, אלא לחמורי שן, אבירי לעתודי  הרמים, להרים ב
ה. לאחים מ צברו כמו חמר תירגם שאונקלום נראה ולענ׳יד וכדו  חמרים אתם ״וי
פ׳. חמרתים, חמור י׳. ח/ שמר. חמרים, שון שכלם ט״ו. ט״ו, שו תיר, רבוי, ל  ע

ם, ומלת  ועצמה כח נותנים ג״ב והנסכים ועצמה הכח שבהן חוקות עצמות טעמו גר
תיר שתירגם והוא לבעליהם, חדל ואע״פי ן. י נכס ב ע שו ש  מפני גרם״ ״חמר דר

ש״י, י/ע תורה עול שסובל מנו מפני לחמור יששכר להשוות רצה לא ר  תהיה שבו
אי עם. המון בעינו לגנ

טו( ט ) מו וי סבל שכ הי ל ת׳ למם וי בד ש ע ב כ א וי מי מ ע חווי צי מ ש  וי
ת הון י רי רון די א ת ש א ד הון ו הון ב ה י חץ לי ל קי פ ס מ סין. ו  פשט לפי מ

חדל ברכה, של אינם הדברים הכתוב שו ו היו הענץ, דר היו תורה עול סובלים שי  וי
מדו ואחרים בה עוסקים ת על הכינה פירש אונקלום - מהם: יל  שונאיהם, של פורענו

 אלעור ר׳ צ״ח פ׳ בב״ר אלעור ר' על חולק שהוא נחמן בר שמואל ר׳ דעת ווו
ת הניחו השבטים כלי אמר תירו שבטו י תירות הניחו לא יששכר של ו  שמואל ר׳ :י

ת הנחו יששכר של שבטו אף אמר נחמן בר תירו  ע״כ מסים בעלי שהיו אלא י
:המד ל׳

ט( א )י הו ד ו ג קב, י סין ת׳: ע כ בנ אין ו בון סגי תו הון, י ע אר ״עקב״ ל
מב״ן עי׳ באחרית״ ״שכר שטעמו תשמעון״ ״עקב כמו אונקלוס פירש כן וראב״ע. ר  ו

ת רב״• ״שכר הראב״ע פירש י״ב, י״ט, תהל'• רב׳/ עקב ״בשמרם  יגד ״והוא וכוונ
שובו שכרם יקבלו שהגדודים עקב״ שי שון והתרגום הארץ. כיבש לאחר לארצם כ  כל

כן ח׳. כ״ב, ביהושע הכתוב ר׳ צ״ט. פ'. ב״ר. במדרש הוא ו  של מברכתו אמר לוי ו
אמר הה״ד יהושע בו ובים בנכסים לאטר אליהם וי וגר. אהליכם■ אל שו

כ( שר ) א ה מ מנ מו ש ח א ל הו דני יתך ו ע שר ת׳ מלך. מ א א ד  טב
עי א ה אר הי א ו בי כין. מר ל מ קי פנו שמני כמו ״טבא״ :״שטנה״ של תרגום ת  ״ומ

א׳. הארץ״ מטובא תר׳ כ״ח. כ״ז, בר  לדעת טעמו ״ארעיה״ ת׳ ״לחמו״, דארעא. ו
ארץ״, מלת חסר ל״ז ״לחמו״ שנאמר, מפני המתרגם:  ושנה לחמו. שנותנת ״

ה׳/ ״טב תחת ואמר הלשון  בעבורך האדמה ״ארורה כמו ארעיה״. ״טבא טיכלי
א׳. בעצבון ה״)בר אכלנ ״ו.( ת /י  במלות העניו כפל בו יהי שלא הכתוב הסב בוה כי ג
ת שו — מלכים״ ״מעדני — שמן״ ״לחם — שונו שני ופיר יחד משולבים ענינים ב
 מרביא ״והיא שלפנינו: הנוסחא מלכים. מעדני ומגדלת שמנה ארצו טעם, בטוב

 ״ארעיה״■ מלת על מוסב ל״נ מרביא״ ״והיא התרגום. מסורת ע״פ היא מלכיף תפנוקי
 על מוסב ל״ז ״והוא״ טלכין״ בתפנוקי מרביא ״והוא :הנוסחא הספרים ברוב אבל

אי ל״נ ״מרביא״ מלת והנה אשר, מור, טעות וד  ז״ל שד״ל החכם הרב שהעיר כמו ג
 בתפנוקי י רב ת מ ״והוא הספרים בגירסת שצ״ל לענ״ד ונראה המסורה. על בהערתו
תו: מלבין״, מון מפונק שהוא שכונ א  מרע״ה כברכת מלכים, במעדני תולע עלי ו
טובל שמן ״ו ר'. רגלו״ ב ב ד מו כ״ד( ל״ג, ) עוד - מלבין״. בתפנוקי ״ױתרבי שתרגו  ו

בי ״והוא נ״א ר מו,: מדכין״ תפנוקי מ הוא מלכים, מעדני מגיל שאשר טע  ג״כ ו
חי :תנחומא מדרש לפי מרע״ה ברכת בענין ״ג.( פ/ )וי מן הוא ״וכן י  מבנים ברוך או
תיו. ע״י אחיו רצוי יהי אשר תן והוא בנו תיו מלך מעדני י ת שבנו  עכ״ל למלכות״ ראויו

מדד. ה פשוטה היא כי עקרית המסורה שנוסחת בעליל ונראה — ה שרה, ונכונ  וי
עוד  ארעיה״ ״טבא ולתירגם הלשון לשנות צריך היה לא האחרות נוסחאות שתי לפי ו

ה״. ״טב תחת טיכלי
א( תלי )כ פ ה נ תן שלחה איל מרי הנ פר. א לי ת׳ ש ת פ ע נ אר א ב טב
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מי ר ת ה י בי ה עד תי סנ ח א א תהי ו עבד רין מ דין ך ו ה י פי כין טו ר ב מ  ו

 הוא הא׳ הפי׳ פרושים ב' ג״כ ״הם לגר נתינה ב״ס הגאון הרב פירש ן. ו ה עלי
תרטי טבא ״בארע ארץ יפלו וגורלו חבלו ר״ל ערביה״ י הפי׳ נעימה ב  הוא הב׳ ו

תו פירין״ מעברא תהי ״ואחסנתיה כוונ ה״, לבשל קלה אהוזהו כפרש״י ו תי  עכ״ל. פירו
 הראשנה הנוסחא כי אפשר אי ווה זו, או זו או נוסחאות שתי כאן שיש שר״ל נראה
הון ערביה יתרמי טבא ״בארע שלאחרה מה עם משלמת אינה לבדה  מודין י

מברכין עוד ״עלה'/ צ״ל היה ף ו יה על ו  פירין״ מעבדא תהי ״אחסנתיה במלות ו
ש״י. הבישול קלות מעניין כלל בהן אין  כך התרגום שפירש לענ״ד ונראה — כפיר

תרטי טבא ״בארע הוא, שו עדביה״ י ארץ שפירו  של תרגום גורלו, יפול שמנה ב
 שהיא זו כאילה פירותיה לבשל קלה שהיא גיטסר בקעת זו כפרש״י שלחה״ ״אילה

ת עכ״ל. לרוץ קלה תרמי ומלו  כאלו הכוונה להשלמת אונקלוס הוסיף עדביה״ ״י
מיון כי לו״, שלוחה ״אילה נאמר מירוץ קלת אילה של הנשגבה המליצה ד סיף ה  מו

 ;פול שגורלו מאחר אליו שתירץ כלומר אליו שנשתלחה ״שלוחה" למלת טע□ עוד
ה״. ״יתרמי של הכוונה וזאת בה, אגב — בעדבי  הלשון מדרכי שאין בזה אעיר ו

ם: תרג א ל ארע א ״ מי טב תר ב י ער ה״, ב שון בעברי כי הטעם י  ״גורל״ אצל ״נפל״ ל
כן א בארמית ו מ פל, נאמר ״עדבא" אצל ר מא נ הדבר על ולא הגורל על רק ר

שון האחוזה, ולא הגורל רק שמפילים מפני הגורל נשלך שבו  לא בגורל״ ״נפל ול
אף בתנ״ך נמצא שון לא ו ת בגורל״ ״יתרמי ל ת׳ אונקלום בת׳ בפרט בארמי  יוב״ע וב

תר שלשונם נביאים על התרגומים. מכל ונקי צח יו
ם אמרי ״הנתן תירג חון פירין מעבדא תהי ״ואחסנתיה שפר״' מברכין מורץ י  ו

הון, ה: עלי ת שעושה ע״י נותנת נפתלי ארץ הכוונ ם מודים אדם שבני פירו  ומברכי
הוא הקודם בפסוק שהסב וכמו עליהם■ תך׳ ״ו  ״והיא בל״נ ותירגם ל״ז שהוא י

 פיריך/ טעבדע תהי ״ואחסנתה בל״ג כאן גם תירגם כן ארצו על שמוסב מרביא״
מפני ״הנותנת". ״הנתן׳/ תחת  מרחוק ועומדת המשפט נושא אינה ״בארע״ שמלת ו

מר הדבר בירר כן על _פירין״. מעבדא ״ותהי לתרגם יכול היה לא או  ״ואחסנתיה ו
/ טעבדא" תהי  אבל בתרגום אריכות קצת שיש נראה שלכאורה אעפ״י והנה וגו

תר. אחד אות ולא אחת טלה לא באמת מיו
כד( ת ) כו ם בר ם שדי ח ך ד א כת ר ב — ור בו א א ד אבוך״, ״'#דים״ ך. מ ו  ת׳״ד

ש״י: תרגמינן יירה ירה פיר שתדי אשתדאה מ  יורה שהורע שם על כאן שדים — י
 הרחם מתברך בתחלה כי הטבע, סדר כן שאין מפני כפשוטו תירגם ולא — כחץ.

כן — בחלב. השדים מתברכות ואח״כ שערך נכנו ״שדים מצינו ו ק׳. צמה״ ו חז  ט״ו, י
שון מטא״. כנשתכון פורקן עידן תקניא אבהתכון ״ובעובדי ת״י י״ח.  עברי: בל

שביל ם" ג״כ פירש הגיע, קהלכם גאולת עת הטובים אבותיכם מעשי וב  האבות ״שדי
 בני את אלקים ״וירא פסוק על א. פ/ רבה שמות בואלה חז״ל מדרש לפי והוא

כן בשבילם ליגאל טובים מעשים בידם היו ״שלא אלקים״. וידע ישראל  הוא ו
חזק' ע״י מפור׳  ואח״ב ושערך אלא לומר צריך היה לא וגו׳ נתתיך כצמח רבבה י
כונו שדים אלא העליון מן התחתון סי׳ בא שקודם נכונו שדים הרן משה זה נ א  ו
שערך עפרים כשני שדיך שני דכתיב לגאלם נכונים שהיו  — גאולה.״ של הקץ הגיע צמח ו
שון ע״כ ש המדרש. ל שון ביה דר עורן שיעור ל שי — כהונה(. )מתנות וצמח הגיע ו

כו( חמידו ת׳ עולם, גבעות תאות עד ) הין ד מן רבריא ל  ספרים )ברוב עלמא ד
א״( ש״י להברכות חמדו מעולם אשר והשרים הגדולים שכל פירש ״רברבי  פירש ור
שון עולם תאות תרגם ״ואונקלוס ת וחמדה תאוה ל שון וגבעו  שחמדתן ארץ מצוקי ל

מן ״רמתא הגירסה לפניו שהיה נראה עכ״ל לקבלם״ והזקיקתו אמו הוא עלמא" ד ( 
א בדפוס שמצאתיה רמ״ב(. משנת בולונ״

שא גברא ת׳ אחיו, נזיר ולקדקד )שם( ה( דאחוהי פרי סביוניט כן ) בר׳. ו ל״ג, ד
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כון ט״ו. היין שהברכות שהכונה לפי ונ סף לראש ״וז  אחיו נויר קדקד ראש שהוא יו
שא ״ולגברא הספרים בכל כול ראחוהי״ פרי ש משמעותו להיות י אחר. לאי

כו( מן ) אב בני טרף ו תבני ובאחסתיה שכינתא תשרי בארעיה ת׳ י  מקרשא י
תבני ״באחםתיה ת לפי הוא מקרשא״ י  שמוסב ונ״ד( נ״ג )זבחים הגמרא סוגי

עי׳ וההיכל המזבח על ת לגר( נתינה ) שון תוספות שכנתא״ תשרי ״בארעיה ומלו  ל
בין מ״ר לברכת הברכה להשלים  שכנתא״, תשרי ״ובארעיה שתרגם שכן״ כתפיו ״ו

מפני מרו הכבוד ו ה. או שונ ברא
מלאו כן כי )ג( נ, מי י מין כין ארי ת' החנוטים, י מי של ה( חניטיא יו סביוניט (

מו״. ספרים ברוב עיקר. וכן שלי מלאו״ ״ שלמין״ תרג׳ ״י שון בינוני ״  לפי הווה, ל
 לגמר שלמים יום מ׳ צריכים החנוטים שכל תמיד, הנהוג השיעור שזה שהכוונה

אכלו שם ״כי כמו ההחנטה,  לחמא״ אכלין תמן ״ארי תרג' כ״ה< מ״ג, )לעיל לחם״ י
עי׳ בצהרים, לאכל תמיד נוהגים ששם כלומר שלימו״ ט״ו(. פסוק שם ט״ש ) שון ״  ל

אחת. פעם טעמו עבר
ד( סף וידבר )  למה ״צ״ע :בפשתגן כתוב פרעה. בית עם ת׳ פרעה, בית אל יו
כן אינש. תרגם לא ו
ח( סף, בית וכל ) סף בית וכל ת׳ יו ש״, תרגם ולא יו  שבשניהם לפי הטעם אינ

עי׳ לשלחנם. הסמוכים ביתם בני ולא מלכותם בית הכוונה לעיל שהראתי הכלל )
( א ז',

חובי כען שבוק ח׳ וחטאתם, אחיך פשע נא שא )יז( הון אחיך ל חטאי םבינ׳( ול (
מו׳. וחטאה״ ופשע עון ״נשא וכצ-׳ל. ש עווין ״שביק ת׳ ו׳.( ל״דד ) מרוד ל בין, ול חו  ול
ספד: ברוב חובי ה הון״ אחך ״ חטאי ש, ו הון״. ״משתבשין עליו ומסורה שבו  במסורת ב

ד המפו׳ להח׳ התרגום ת ברלינר, ד שי ש ו׳.( ט״ו, )ברא  מלין ג׳ ״לוכו מסורה: י
שין שתב הון, דמ ה פשע. צדקה ב ח שלי  צדקה״ לו ״ויחשבה ר״ל שפחה״. ת״א( )

בו״. ת׳ )שם( אן( לפשע״ נא ״שא ״לו  ב״ט, )לעיל שפחה״ בתו ״ללאה ״לחובי״ ת׳ )כ
ד למ בלא וכותבים משתבשין הסופרים ובהם ״לאטהו״. ת׳ כ״ד,(  נמצא שלא לפי ׳

עוד בעברי.  הן ולענ״ד שבטחברת, המלות לפרש יוכל שלא הנ״ל החכם כתב ו
לי וצ״ל משובשות ש ם ) חד שחסר הכוונה א( חטאת  שגם ״וחטאתם״ בהמסורה )א

שין. בזה ח תרג׳ שלי משתב הל׳. עמים״ צעקת שכח ״לא שכ  ״לא ת׳ י״ג•( ט׳, )ת
תנין״. קבלת שלי עינוו

ט(  הלשון שנה אנא. דה׳ דחלא ארי ת׳ אני, אלקים התחת תיראו אל )י
 אני״. אלקים ״ירא טעמו אנא״ דה׳ ״דחלא הענין, לפי ותרגם מעלה כלפי כבוד מפני
ב.( כ״ב, )לעיל אתה״ אלקים ״ירא ארי ת' י״ חילוף ״תחת״ תרג׳ את״ דה׳ דחלא ״  ב

 ״התחת ב׳.( )ל/ לעיל — כדרכו. להחלטה התמיהה והחליף ״חתת״, כמו האותיות
 המלות לפי תרגם לא תבעיף, ה׳ קדם מן הלא בעיא את ״המיני תרג׳ אנכי״ אלקים

ם( תבקש את הממני הכוונה, פירש אלא הכבוד מפני  לבקש לך יש מה׳ הלא )בני
אן לפניו, ולהתחנן כ תון ״המיני לתרגם רצה לא ו חלין א חלון״, ה׳ קדם מן הלא ד  תד

אי שהיו לפי לאחיו כן יאמר שלא  האלקים את כי תיראו לא להם אמר אלא ה׳, יר
חיו עשו ״ואת בתחלה להם שאמר כמו ירא אני א״ אני האלקים את ו  )לעיל יר

ט.( מ״ה, י״
כו( ארון ויישם ) ם. בארונא וסמוהי ת׳ במצרים ב בן במצרי ה( )  בכל בסביוניט

הי״ הספרים שי״ן: ״ושטו שגן בתוב ב הי״ ג״כ שגורס בפת שמו שי״ן ״ו הלא ב מ  צ״על
ש שימה כל שאר כמו ״ושוױהי״ תרגם לא ת התרגם ופיר ה באריכו ריו: תוכן וז ב  ד

הי״ טעם הו׳/ — ״ושמו שו כמו ״וטמנו תו ששקעו חו״ל שדר ס, או כן בנילו בתרגום ו
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שון ״ושמוהי״ ליב״ע. המיוחס ה, טמינה, ל תן וגניו  כ״ג( מ״ג, )לעיל מטמון״ לכם ״נ

מן״ ת׳ כן ״סימא׳/ היחיד ל״ר, ״סי שול" תתן לא עור ״ולפני ו ק/ מכ  י״ד( י״ט, )וי
מון שלא הכוונה ״תםים״( )בםבױניטה תקלא״ תשים לא חוי דלא ״וקדם ת׳ ט  י

שאינו אדם לשום מכשול תו יכול כ  שאינה בעצה בין בדרך בין בו שיכשל לראו
תו. ש וה כל לטוב  שבסביוניטה הגירסאות לפי והנה פשתגן, ספר בעל של פירו

מרי מבורר בסמ״ך, שניהם ״תסים״ ״וםמוהי׳/ שון שהוא הפתשגן שדברי לג  ל
ם ״םימא״ ם. נכוני ת בסמ״ך וכתיבה ואטיתי עיקר. נראי



שטות.
טו( א, ת ) לד מי ת ל עברי א ת' ה ת חי א. ל ת די הו  תיתם בראשית בספר י

שון ״עברים״ ״עברי" הודאה״' בשם תרגם ולא ״עבראי״ ״עבראה״ הכתוב בל ״י
זי• : • 77•;

הודאי׳/  בעולם, עוד היה שלא יעקב מבני אחד שם על כן האבות יקראו איך כי ״י
אילך מכאן אבל הודאי״ בשם רק ״עברי" השם מקום בכל בתנ״כ יתורגם ו  כי ״י
מן ת האומה היתר, המתתם בו שראלי ם״ בשם הארצות בכל נקראת י  ולא ״יהודי

 של הדינים אצל רק בזמנו• מפורסם שהיה בשם לתרגמו צריך היה ע״כ ״עברים״
שראל", בר ״עבדא תירגם עברי עבד שראל. בת אמתא י מי. י ש בר׳. ב'. כ״א, )  ד
א( ,,ט ל״ד .,ירט י״ב. ט״ו,  לטעות אפשר יהי שלא דרך על הענין לברר כדי וי״

פן. בשום א׳. תירגם התורה על שיונב״ע ותמה — או הודאי״ ל״ב• מ״ג, בר עוד ״י ו
בפסוק שתירגמו אחר עיברײתא״ ״ליולךתא העיברית״ ״למילדת י/ א/ שמות. ת'

הודײתא׳/ ״לחייתא שלפניה כלון לא ״כי שנאמר מה כי וי״ל י  את לאכל המצרים יו
חיו, יהודה רק שם שהיו לחם״ העברים א הודאי״ בשם לקראתם יכול היה ו  מפני ״י
שופט שר היה שיהודה בור ו היו מכלם וג  היה לא שמות ובסדר למשמעתו סרים ו

שני פעמים שני לכפול רוצה הודיתא״ ״לחייתא המלות זה אחר זה פסוקים ב  ואמר י
שון ליפות בשניה תא הל תא״. ״ליולד עיבריי

ט( דו )י״ ל דן, — וי ליי ס וי דן םבױנטה בדפו ל א״ו ובלא בינוני י הוא ו שון ו ל
־ 1 ■ד 7 7: 1־ : ־

מר הווה האמיתית. הכוונה וזאת תמיד כן שהיה לו
בן כל )כב( לד ה תיליד ברא כל ת' הי ד ל די הו הודאי״ מלת הוסיף י. א י ״לי

ר היה היהודם על שרק ללמד אין מפני המצרים, על ולא גוז  אונקלום של דרכו ש
שידובר הרעה להגדיל מרו שלא כדי שיהיה, מי יד על שנעשה כ א  רק כי עם המון י

ם הגדולים החטאים הנוראי ם אדם שבני אותם ולא השי״ת מעניש ו  ע״כ בהם. רגילי
כן שאפשר. מה בכל שלחטא דבר בספור מקום בכל הקטין חו כ״ג, ב', לקמן ו אנ  וי

אל בני שר ה. מן י ת ת׳. העבד א חו א ו ל בני נ א שר ח מן י א קש הוה ד נא פל  י
הון. לי הון״ קשיא ״דהוה הטלות ג״כ הוסיף ע  שפרעה חז״ל דרשת להרחיק עלי

ם מאות כמה שוחט והיה נצטרע חוץ יום בכל ילדי ש לרפואתו, בדמיהם לר  ופיר
פרעה. שעשה הרעה להגדיל שלא קשה, העבודה מן רק שהתאנחו

ט( ב, לי, א ת׳ כי י היל ) בי ם בכ״י ו ם ישנים ודפוסי תי יכ ל הא הנוסח ומדויקי א מצ י)
״ •י ז 1

 תרגום נוסחאות חלופי בתוך ?(1י0]31161;3,1 0113,1013,106 ?3גן,11ג3 <16 1,3§,£11('16) בספר
ש' א. פסוק על ירו מ״ כי באחרנה״ תעשי ולבנך ״ולך י״ג.( י״ז, ) לי כי ״ו רי ב לי  ו

דין ב ע א״( ת ת תרי ב  דומה הלשון* מפני עקרית ליכי״ ״הא שהנוסחא לי ונראה ב
מרי שון לג שון להשוות אונקלום של ודרכו הכתוב לל  חו״ל וגם למקרא, התרגום ל
שו  שליכי היליכי נתנבאת מה ידעה ולא נתבאת חנינא בר חמא א״ר א', פ/ ש״ר. דר
עי' הוא. ש״י. ו א״ו ״הוליכי״ של תרגום ״אובילי״ ר  עם אחד ממקום הולכה וטעמו בו

א׳. הביאו״ ״לכו אחר. למקום ההבאה אוילו ת׳ י״ט. מ״ב, בר  באו״ - ״ולכו אובילו״ ״
״ז. מ״ה, שם אזילו ת׳ י או״. כמו ״באו״ ת׳ אובילו״. ״ו הבי ״
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ב( ש אין כי )י ת ארי ת׳ אי ש. לי א: אינ ״ ת נ א. לי  לענ״ד נראה כבר

א" ״ליח שהנוסחא ש להיות התרגם יוכל וו מלה ע״י כי עיקר. גבר  ענינו בכל נדר
מרי שון לג  לו. לבחור והתחכם שהתאמץ אונקלום בתרגם הוא גדול וכלל הכתוב, כל
 ואת והראתי שאפשר, מה ככל חו״ל ממדרשי רבים סובלות שתהין ע״ד המלות
 מרע״ה, לכבוד כלם נאמרים הוה הפסוק על חז״ל שמדרשי מאחר והנה מקומות בכמה

אי ש הדבר בעשותו לח״ז הקשה כי מהם• המתרגם התרחק לא וד  ואהבתו קודש ברג
 המעשה, להסתיר רוצה והיה היראה מפני וכה כה פונה משה היה איך לאחיו העוה

אי בווד  הישראלי אחיו נפש להציל יחדל לא שם אחרים אנשים היו אם אפילו ו
שו ע״כ מכהו מיד א א'•: פ/ ש״ר. חו״ל דר ש. אין כי ויר  רבי הוא: מות בן כי אי

הו להקב״ה שיקנא איש אין כי אומר יהודה הרג  מי שאין ראה אומר נחמיא רבי :וי
הו: השם עליו שיוכיר הרג בנן וי ר  הימנו עומדות צדיקים של תוחלת שאין אמרו ו

ת. כל סוף עד מזרעו ולא  המדרשים םובלח אינה אינש״ ״לית הנוסחא אבל — הדורו
ש האלו הו )שם( חו״ל למדר טמני חול: וי שראל אלא שם היה שלא ב  בפניהם טמנו י

לחול. שנמשלו ישראל של

טו( ג, קי ) ם אל ה קי אבר ק אל ח הי יצ אל קב ו ע חני י ק אליכם. של ^לןין
אב חני-------ם רה ד ל דאברהם אלקיוק הקנין בכנוי השם תירגם כאן ן. ו כ ת ו ל ש

כן  בייחום והתדבקות ההתקרבות על יורה זה סמיכות אופן והנה וביעקב. ביצחק ו
ם, לרוב הקנין בכנוי הסמיכות נמצא לפיכך אפשרי, היותר הצדדים שני  כגון בקרובי

שוך, ״אחתיה ח שכול ״אחוהי דיםכה״, ואבוהא דטלכה ״אבוהא דמשה״, ״חמוהי דנ  דא
 במה הנה אברהם. של אלקיו בעברי כמו טעמו דאברהם״ ״אלקיה דענר״. ואחוהי
שראל בנה אל משה שידבר  האבות של אלקיהם שהוא שהקב״ה להודיעם לו שהיה י
חוס אליהם, שלחו מר יכול האבות וליי אין לבדו הוא אלקיהם שהיה לו  אחר. עוד ו
 לא וגר אברהם״ אלקי אביך אלקי ״אנכי למשה הקב״ה בדבור ר פסוק לעיל אבל

ע אלא הקנין בכנוי תירגם ״האלקים בעברי שטעמו וגו׳ דאברהם״ ״אלקא בידו
 אברהם״ של אלקיו לתרגם יכול היה לא להאבות השי״ת ביחום כי לאברהם״, אשר

שון אבל לבד. אברם של ולא כלו העולם כל אלקי הוא השי״ת כי  אשר האלקים ל
תו ליצחק, לאברהם,  עמהם שכרת והוא לפניו והתהלכו האבות בו שהכירו שהוא כוונ

הבטחתו. למלאת העת באה עתה והנה הארץ להם לתת הברית

הי. וקריבת ת׳ לרגליו. ותגע )כה( ד, תרג׳ הקרבה :מסורה קדמו  דמ
רי'. ג' לקדמוהי או אף לרגליו ותגע ב בפ' להקריב )ב  אליו( אתכם להקריב קרח )

ם(: אליו. והקריב ש  האלו שבמקומות בעליל נראה אליו. והקריב הקדוש ואת )
 משמע קדם״ ״קרב קרבן הקרבת ולא הגשה רק שטעמו ללמד ״לקדמוהי״ תירגם

קרבן. הקרבת
 חתנא אתיהיב הדין דמהולתא בדמא ת׳ — לי אתה דמים חתן כי )שם(

ה לגר נתינה ב״ם הרב כתב לנא• שונו וז ש״י ע׳ :ל  המתרגם כוונת ידעתי ולא היטב. ר
 ״אתחייב שת' שאח״ו בפ' כמו אתחייב וצ״ל ט״ס הוא ולענ״ד ״אתיהיב״, הוא מה

כן קטול" חתנא אני — עכ״ל בכ״י, מצאתי ו עיין מה הרב, דברי הבנתי לא ו  ל
ש״י והנה ברש״י ש התרגום על חולק ז״ל ר ם" מלת ופיר מי ״דמי  וכותב הריגה, ד
 לשנות והכריחהו לו הקשה ומה ,המילה׳ דם על דמים תרגם ״ואונקלום דבריו בסוף

 תחת ״אתחייב״ הכוונה שמהפכת אחד יד כתב של נוסחא ולקיים שלנו נוסחא
 התרגם להתמים כדי עתיד, ״יתהיב״ להגיה רצה ושמלה לחם ב״ס וגם — ״אתיהיב״

תון תהיה חתני אמרה :לי אתה דמים חתן ״כי ה, פ/ ש״ר. מדרש עם  בוכות לי נ
מר ע״כ. הטצוה״, קיימתי שהרי מילה של הללו דמים או  לשנות צורך שאין אני ו

ש בתרגום שוה הדברים שכוונת אע״פי היא. וישרה נכונה כי הנוסחא יש ובמדר
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ש בזה חלוק תון תהיה ״חתני למשה האמירה שבמדר ם לי׳/ נ  למלאך האמירה ובתרגו
ת' יונב״ע תרג׳ גם המיתו, שבקש המשחית מי ו של שו ירו עי' כן פיר  שהאמירה שם( )
ת והנה למלאך.  דמהולתא בדמא ואמרת לקדמוהי ״וקריבת היא כך התרגום כוונ

ך! הרף למלאך ותאמר לפניו שהגישה פירש לנא״. חתנא אתיהיב הדין ד  החתן י
תון מנו" ״וירף מיד ה/ מצות עשיתי הזה המילה בדם לי נ  דמים חתן אמרה ״אז מ

 קטול״. חתנא אתחייב הדין דמהולתא דמא אלולי אמרת בכן מניה ״ונח ת' למולת״
 שבחת בכן מניה חבלא מלאך ״ופסק בארוכה יונב״ע שפירש מה בקצרה תרגם

תא אדם הוא חביב מה ואמרת צפורה ב הדין גזור שיזי דוי מן חתנא ית ד דמלאך י
 תירגם שלא מפני ל״ר ״לנא״ לנא״ חתנא ״אתיהיב אונקלוס שתירגם ומה חבלא.״
שון ״חתנא״ אלא ״בעלא״ ה התחתנות ע״י קרוב שטעמו ״חתן״ הכתוב כל  הייחום ובז

המשפחה. לכל אלא לבדה שלה אינו
ט( ה, מין ת׳ שקר בדברי ) תג טילין. בפ  עכו״ם פרעה דברי שהם אע״פ. ב

ף החירוף הרחיק אלא ״שקרא" תירג׳ לא ורשע  ותירגם אפשרי היותר צד על וגדו
טילין׳/ ״ב

וארא.
 ואפיק ת׳ מעבודתם אתכם והצלתי מצרים סבלת מתחת אתכם והוצאתי )ו( ו,

תבון שיויב מצראי פלחן דחוק מגו י א תכון ו מגו ושמלה לחם ב״ם כתב מפלחנהון. י  ״
 עכ״ל. המלות״ לפי ולא הענין לפי והוא עבודת לחץ מתוך תרגום הוא פלחן דחוק

כון אינו וזה  אפשרי. היותר צד על המלות את ו״ל המתרגם שמר באמת כי נ
מו ״םבלות״ א. ב/ לעיל בםבלתם״ ״ױרא ״פלחן׳/ תרגו חוא תירג׳ י״ הוף ״ו חנ  בפול

 נראה העבודה רק כי ממש העבודה הכוונה שם כי ״דחוק׳/ מלת הוספת בלא
ת, ״פלחן״ בעברי ״עבודה״ שגם ומאחר הלחץ. ולא לעינים  כאן תירגם אילו בארמי
תכון ״ואפיק שיוב מצראי פלחן מגו י א תכון ו מרי. כפול הענין היה מפלחנהון״ י  לג
ה הפרך׳/ עבודת ״לחץ ״םבלת״ כמו שטעמו פלחן״ ״דחוק כאן תירגם לפיכך  ובז
שני נפרד הכתוב  ויצילם הפרך עבודת מקשוי הקב״ה שיוציאם שונים ענינים ל

ת. מעבדות שיצאו מהשיעבוד, כלומר מעבודתם,  תירגם ״מתחת״ מלת רק לחרו
שינוי שון דרכי עפ״י קצת ב ת. ל מו ״מתחת״ ארמי אינו ״מתחות״ תרגו מר שיך ו  לו

שוי על כן  ״מגו״ לתרגם צריך והיה מלמעלה, שהוא דבר שאינו מפני עבודה קי
שון שהוא ״סבלות״ בעברי אבל ״מתוך״, בעברי שהוא שעליהם משא, סבל, ל

מר יכול ״מתחת״. בו לו
ט( הון. קשיא דהות ומפלחנא ת׳ קשה, ומעבדה ) חון כ״ג ב/ לעיל עלי אג  ״וי
שראל בני שראל בני ״ואתאנחו תירגם העבדה״ מן י הון״ קשיא דהוה פלחנא מן י  עלי

שון בזה תירגם כאן וגם כ״ב.( ב/ לעיל )עמ״ש ך. הדרוש להרחיק הל  ף. 'פ ש״
 של סיפור כל להקטין בקודש תמיד שדרכו כמו מע״ז״ להרחיק בעיניהם קשה ״היה
אינו מה להוסיף ולא עברה דבר תוב. ש בכ

א( ו, הרן לפרעה אלקים נתתיך ) אך יהיה אחיך וא תיך ת׳ נבי  לפרעה רב מני
הרן שב שהדורש ״כשם ח. פ/ ש״ר. חז״ל דרשת היא כך מתורגמנך. יהי אחוך וא  יו
ש הרן מצוך אשר כל את תדבר אתה כך לפניו אומר והמורא ודור א ידבר אחיך ו



81 ט ח וארא שמוח
ש פרעה. אל שב שהדורש ״כשם בתרגום כמו הנוסחא תנחומא ובמדר ש יו  ודור

מן רג תו מ ה תיך״ תירגם ״נתתיך״ ומ^ת וכר. משמיע״ ו  ״הפקדתיך״ כמו שהוא ״מני
הענין. לפי
א( ה,  של מימיהם כלומר דמצראי׳/ טיא ״על ת' מצרים״, מימי ״על )

ם״ ״מיא תירגם לא מדוע ידעתי לא המצריים. מצרים ארץ שטעמו דמצרי
מן(. לך והב )נ״א זמן• לי הב גבורא לך שאל ת' עלי, התפאר )ה( :םבױניטה ו

מן. לך הב מך׳ ז מד׳. מועד״ ״קרואי ״מועד״. של תרגום ״ו מן״. ״מערעי ב'■ ט״ז, ב  ז
בר׳. ממצרים״ צאתך ״מועד מן ו׳. ט״ז, ד אין מפקך״. ״ז מן״ לי ״הב לפרש ו  לי ״תן ז
א״, בארמית זה כי מהרה, הדבר יהיה שלא רוח״, ארי היב ״ארכא ״ הון״ י א׳. ל בר

יז : - י —•.

תר קרובה שהיא מפני לי" ״הב הנוסחא לקים ונראה — ג׳. ו', שון יו  הכתוב לל
עלי״. ״התפאר

 ית נדבח הא ת׳ יסקלנו, ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן )כ״ב(
חלין דמצראי בעירא אינון ליה ד הון ו מרון הלא חזן י  תירגם ״לעיני״ למרגמנא. יי

א׳. לעיניהם, אתו ויאסר — ״לעיני״. כבעברי מקום בכל כמעט אונקלוס  מ״ב, בר
הון.״ ת׳ ד,;,כ ט, מ״ט, שם לעיניך, נמות למה ־- ,לעיני  כאן אבל - ״לעינך״. ת' י״

שונו בישרת  דמצראי בעירא ית נדבח ״הא :לתרגם יכול היה לא וצלול הברור ל
חלין הון״ ליה ד כי לפי כי לעיני הון״ מלת היתה הלשון די  הפעל על מוסב ״לעיני

חלין״ תר. רחוק שהוא ״נדבח״ הפעל על ולא לו, הסמוך ״ד  הבנה שום היתר, ולא ביו
רג׳: אם בדבריו חלין ״דמצראי תי הון״ ליה ד חר היה לפיכך לעיני אינון לתרגם בו  ״ו

הון הון״. של האמיתית הכוונה שהוא חזן״ י הון נדבח ״הא תירגם ולא ״לעיני  לעיני
א־נון בעירא ית דמצראי חלין ד ה" ד שמור תמיד שדרכו לפי לי  בכל המלות סדר ל

מרון ״הלא ת' יסקלנו״ ״ולא — שאפשר. מה א". יי מנ מרג  השאלה שלילת הפך ל
מרון ״הלא ואמר — האמיתית. הכוונה י^ברר תמיד כדרכו להחלטה  למרגמנא״ יי

א״ ״הלא ולא מוע בסקילה. רב עם להמית אפשר שאי לפי ירג
ח( ט, קו ) ה ת׳ פרעה, לעיני השמיטה משה וור  קדם שמיא לצית משה ויורקיני

עי׳ ״לעיני״ ולא ״קדם״ ״לעיני" ת׳ פרעה,  לטעות שאפשר מפני כ״ב.( ח', לעיל ט״ש )
פרעה. של עיניו בתוך ממנו קצת גב שיבא בדרך הפיח משה שיזרוק ממש, לעיני שטעמו

ברר, אלקים קלי. מהית ורב ה׳ אל העתירו )כח( םגי ה׳ קדם צלו ת' ו  ו
הון דלא רוח קדמוהו ט קלין עלנא י א. ה׳ קדם מן כאלין דלוו מפני וברד  כלפי הכבוד )

שון די ענין ״ורב״ ת׳ לא מעלה ש״ב• הרף עתה ״רב כמו ״מיסת״ בל  ט״ז.( כ״ד, ידך״)
שון ת׳ אלא ידך״ אנח כען ״טיסת ח״י כן ״םגי״ בל א. נפשי״ קח ה' עתה ״רב ו מ״ ( 

ד׳.( ט, ״ שי(. סב ה׳ כען כרין מטרף אנא אימתי עד ארכא לי ״םגי ת״י י  לא ״ורב״ נפ
שון תירגם  מקום בכל כהוראת אלא כבר״ שהוריד במה לי ״די כשפירש״י ״די״ בל
םגי ה׳ קדם ״צלו ת׳ ורב״ ד׳ אל ״העתירו למעלה ומוסב ״םגי״ ח״, קדטוהי ו  רו
 הענין לפי שתרגם כמו והצלה״, רוח הרבה אצלו שיש ״לה׳ הענץ לפי ״ורב" פירש
סף עוד ״רב א׳. חי״ בני יו סף כען עד חדוא לי ״םגי כ״ח. מ״ה, בר  קים״. ברי יו

 ״וכלה ״ועם". של תרגום ״לװט״ ה"׳. קדם מן האלין דלװט ״קלין ת׳ אלקים״ ״קלת
שעי׳. זעם״, פון כ״ה. י', י םו עובר די ״עד כ', כ״ו שם זעם״ יעבר כי ״עד לװטיא״. ״וי  י

ט״. ט״, מלת לה,וסף צריך _והיה לוו  פרעה אמר זעם של קולות על רק כי ״דלוו
היו שלא שיתפללו  החום שממעטים הארץ לטובת שהם הטבעים קולות על ולא עוד י

ם הנורא  להוסיף לו מה דלװט״ ״קלין שאמר אחר צ״ע אבל ברכה. גשמי ומביאי
אי כי ״כאלין״ היו שלא רצונו ווד היו כלל זעם של קולות עוד י היו. איך י  ע״כ — שי

 נאמר אם כי זה, או זה או הנה, נוסחאות שני ״כאלין״ ״דלװט״ לענ״ד נראה
כון אין ״דלװט״  אינו ״כאלין״ נאמר ואם שפירשתי כמי ״כאלין״ אחריו לומר נ

ט״. למלת צריך אלין״. בלא דלװט״ ״קלין רק תיר' ױונב״ע - ״דלוו ״כ
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ב( י, ם, התעללתי אשר ) סין ית ת' במצרי ת נ ם. דעבדי שון במצרי ״התעולל״ ל
תו רעה עשיית הראותו אופן לזול ל בויון ב לזו ם וו תורג  ״כי — הענין. לפי תמיר וי

ארי ת׳ כ״א. כ״ב, במרב/ בי״, התעללת תעללו בי״, חיכת ״ פ׳. בה״ ״וי  כ״ה. י״ט שו
תעלבון ח״י שון תיתם לא להשי״ב מוסב כשהוא אבל בה״ ״וי  ״עלב״ או ״חיך״ בל

מו בהם", התעלל ״כאשר — מעלה. כלפי כבוד מפני  הקב״ה, על שמוסב י׳. א/ א׳. ש
הוף. אתפרע ״כד ת׳ אן מנ  שעשיתי הנסים לבניהם שיספרו הקב״ה שצוה הענין וכ

עבדיו פרעה על מוסב ״בם״ מלת בם, שמתי אשר אתתי ואת במצרים  האמור ו
םין ״התעללתי״, תירג׳ לפיכך למעלה. ת״. ״נ  ״במצרים״ אלא ״במצראי״ ת' ולא דעבדי
שם. שנעשו הנסים כל שכולל

חקלא. מן לכון דאצמח ת' השדה, מן לכם הצמח העץ כל את ואכל )ה(
א״ר בס' כתוב ת' נראה עכ״ל. דצמח״ תרגם לא למה ״צ״ע :י תי  הפעיל ״דאצמח״ ש
 הפלטה יתר את ״ואכל בפסוק שנאמר מדבר הכתוב מאכל בעץ כי ״מצמיח״ כמו
כו׳ ש כתוב ט״ו ובפסוק ו העץ". פרי כל ואת הארץ עשב כל ״ויאכל בפירו

 נאמרה אם ולכון, אלקכון ה׳ קדם חבית ת׳ ולכם, אלקכם לה׳ חטאתי 0)ט״
ם לה׳ בייחוס אדם פעולת חד, ואנשי  לייחוסה לה' בייחוסה שוה אינה הפעולה בי
ה לאדם  לה׳ תחת ה׳״ ״קדם שתרגם מה דיו וכאן ההפרש. תמיד המתרגם לנו ויור
שראל פרעה שחטא במה כי תמיד, כדרכו  השי״ת לפני חטא רעה להם שעשה לי
 שאול דברי )הם כ״ד, ט״ו, א'. שמואל דבריך" ואת ה' פי את עברתי ״כי בוה כיוצא

שמואל(,  לו שדבר שכל פתגמך. על ובסרית דה׳ מימרא על עברית ״ארי ת״י ל
די על ע״כ ה' בשם היה שמואל  ה', דברי על עובר היה שמואל דברי את שבוה י

כן שראל" מה׳ נקים ״והיתם ו מי מרב׳. ו בני גד בני )אצל כ״ב ל״ב, ב בן(, ו או  ת׳ ר
תהון אין ״ו מן( וכ שראל״, ה׳ קדם ) מי עזרו אם ו היו הארץ בכבישת י  מעולה נקיים י

שראל נגד ה׳. ולפני י
א( כ ש ) עדי בתר ת׳ חשך וימ א. קבל די  למה הקשה ושמלה לחם במ״ם לילי

שך׳ שתירגם ח  ״חשך שלאחריו בפסוק כי ״אפלה״ של תרגם שהוא ״קבל״ בל' ״
 צריך קבל מלת כי בעיני נראה ״ולכן :הלשון בזה וכותב קבל״, ״חשוך ת׳ אפלה״,

עדי בתר יהיה הא׳ ולפי במסגרת להיות א די שון על אחר פי' הוא קבל ומלת לילי  ל
ש״י כפי' וימש שון ז״ל ר עדי בתר מלת ולפי״ז ויאמש מל ם, די  התרגב ויהיה מסוגרי

הי רק א קביל וגו׳ השוכא וי ש", של חושך החושך יהיה איך שיפרש לילי  עכ״ל. אמ
ש לא מי  החצים וירה המטרה החטיא חריצתו ברוב ובמח״כ הפירוש דוחק ירג

 להשתמש רצה שלא מפני ״חשוך״ ולא ״קבל״ בל׳ כאן שתירגם והטעם והלאה. ממנה
הי כבר שתירגם אחר אחד בפסוק פעמים ״חשוך״ בל׳ ע כי וגו׳ חשוכא״ ״וי  ידו

שון בכפל לדבר שלא תמיד שדרכו  אחרת מלה להביא. שאפשר מקום בכל ל
פי מפני שון. יו  את איש ראו ״ולא כ״ג פסוק לקטן תירגם הטעם מזה והנה הל
ש״ וגו״׳ מתחתיו איש קמו ולא אחיו  העיר בזה וגם ״אנש״• והשני ״גבר״ הא׳ ״אי
 הביא ושם ד׳, ציון ה׳ כלל אור״ ״עוטה בספרו מ״ש על ומוסב הנ״ל המח׳ הרב
ם ״איש״ מלת בהם שנכפל פסוקים כמה תירג הב׳ ״גבר״ הא׳ וי ש" ו  והשתדל ״אנ

עוד לצורך. שלא והכל ענינו לפי פסוק לכל שונים טעמים לבקש  מה על בצדק העיר ו
 ״ואם כמו ״מאתריה" תרגם ולא ״מתחותוהי״ מתחתיו״ איש קמו ״ולא שתירג׳
קד. הבהרת״ תעמד תחתיה כן וגו׳, באתרהא״ ״ואם ת׳ כ״ג, י״ג, וי שבו ו  תחתם״, ״וי
ם תיבו, ת׳ י״ב, ב/ דברי הון״, ״וי תרי מר הטעם. פירש ולא בא או שתרגם אני ו
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 לפי והוא ממקומם, לווו יכולים היו לא כלומר ממש, תחתיו משמע ״מתחותוהי״

תינו י״ד. פ׳ ש״ר. חדל מדרש  ימים ג׳ כצד היו חשך של ימים ו' אמרו ״רבו
שב שהיה מי הראשונים ר. עומד לעמוד ובקש יו שב שהיה מי אחרים ימים ג' וג  יו

שב. יכול אינו והעומד לעמוד יכול היה לא מי לי בץ שהיה ו קוף יכול אינו רו  לז
הן  יכול היה לא לפיכך המדרש, עב״ל ימים״ ג' מתהתיו איש קמו לא נאמר עלי

הון״ /תרגם  כמו מארצם, מעירם, גם שמשמע ״ממקומם״ כמו זה כי ״מאתרי
תיבו הון״ ״וי עי' באתרי בארצם. שטעמו לעיל( י

א, ב( י שאלו )  בכל כדרכו תירגם הנה מחבריה, גבר ת' רעהו, מאת איש וי
ש" שנאמר מקום אי אין ״רע״, אצל ״ הנ"ל הקשה ואעפי״כ לפקפק, מקום שום בו ו

̂' ת' שלא על ה״ ׳ב  ווה אונקלום בדרכי הדש כלל מצא ובמאמרו כיב״ע, ״רהימי
שונו: כן ל  שמתרגם הוא רעהו וחירה כמו פרטי עצם אל הסמוך רק ריע כל יתורגם ו
שון שון הסמיך כל אבל מיהי מרה ,שתרג מרעהו ואחוות ג״ב ומזה רחים בל  איש לל
אינו עכ״ל חבר בל׳ מתרגם סתמי כון, ו  ת״י י״ז. כ״ח, א׳. שמו׳ לדוד״, לרעך ״ויתנה נ

שון ומתורגם 'פרטי עצם אל סמוך לדוד, לחברך עוד ״הבר" בל ת ו חוו  מרעהו״ ״וא
הי", בל׳ יתורגם מדוע פרטי עצם אל סמוך שאיגו המו שון, ואצל ״מר ט'. שמ  שופ

הנכון ת׳. חברין - מרעים״ שלשים ״ויקחו י״א. ר׳, שון ו  אנשים בין רק שיך חבר של
שיו. מלך על ולא במדרגה שוים אנ הביו להיות שיוכלו ו  כן על חביריו לא אבל או

הי״, אבימלך אצל תרג׳ לא הבירו כן ״ ה" כנה לא חירה ו חברי  יהודה כבוד מפני ״
שון בשבטים. הגדול שהיד, מ ש  מבנות אשה לשא ורצה שופט עדיין היה שלא ול

הברין״. בל לתרגם יבול היה פלשתים, שמואל אבנר, מדברי ראיה ועוד ״  ח'( ג/ ב'. )
הי", ״ועם ח׳ מרעהו״, ואל אחיו אל אביך שאול בית ״עם חמו מר אבל ר א  אבשלום ״וי
 — רעך" ״את פעמים ב׳ ת' רעך/ את הלכת לא למה רעך את הסדך זה חושי אל

מו׳. חברך״ ״ײם ש ״ז( ט״ו, ב׳. )  ובפסוק מ^ך, עור דוד היה לא אבשלום בעיני כי י
כן הקורם שי הקדש, הכותב דברי שהם ל״ז ט״ו, קפי' ו מתורגם דוד״ רעה ״חו

ד". ״שושביינא דו כן ד שאול אמר שמואל ו ד" ״להברך ל  משוח כבר היה כי לדו
למלך.

חרץ לא ישראל בני ולכל )ו( יב, שונו, כלב י  )נ״א בלשניה כלב ינוק לא ת׳ ל
 לגר נתינה ב״מ הגאון הזה בתרגום שכתבו מה על להוסיף עוד אין למנבח לשניה(

שראל לבני הרץ ״לא הפסוק הביאו ושניהם ושמלה, לחם בע״ס החכם והרב  לאיש י
שונו״ את שראל לבני נוקא הוה ״לא יב״ע ת' כ״א. י', יהשו'■ ל  ית גבר למרחק י

שון מאד רחוק וזה נפשיה״, שון יוב״ע דעת שלפי נלע״ד ע״ב הכרוב. מל  חרץ ״לא ל
שונו" את לאיש  הטירחה מחמת חולה אחד איש היה שלא וטעמה הוא מליצה ל

 מרופאי ראש שהוא מומחה רופא ושאלתי האויב, וברדיפת במלחמה העצומה
מן לרוץ בכחם שאין מלחמה מאנשי שרבים לי ואמר הצבא,  עיפים, נעשו ארוך ו
ם ניחר גרונם הגוף חמימות ומתוך  כמו הרץ לא שתירגם וזה כחרס, יבשה ולשונ

שונו, את לאיש חרס לא  נעשה שלא נפשיה, ■ ית גבר למרחק — נוקא הוה לא ל
תר לעשות עצמו את ודחק שלחץ ע״י חולה מהם אחד חו, ממה יו חרץ" שבכו  ״
שון שינון חירוף ל שון המפרשים כשאר פירש לא והמתרגם והשחתה. ו  רע דבור ל

עירור, שבו האויבים כל שכרתו אחרי יש חידוש מה כי ו  שלא המחנה( אל בשלום ו
אפילו כנגדם איש עמד  טעמו כרחו על בשלום ששבו שנאמר מה וגם בדבור. ו

ת, בשלמות או ת לכרות יוכלו לא האויבים עם כי ובברי  משבע שהיו מפגי שלום ברי
ת, ל. נס היה התרגום ולפי אומו עוד גדו ש שיב״ע י״ל ו  בילקוט שנדרש כמו כאן דור

חפוון כי שנאמר ״לפי קפ״ז. רמז זבא שראל חפוון יכול מצרים מארץ יצאת ב  לי
חרץ לא ישראל בני ולבל ת׳׳ל שונו כלב י שראל חפוון היה למצרים מעתה אמור ל  ולי
שונו את לאיש כלב חרץ לא נאמר כאילו ותרגם חפזוך׳ היה לא שו ל שבשובה שפירו

*6
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 גבר למרחק נוקא, הוה לא הכוונה לפי ותרגם בחפזון, ולא המחנה אל שבו ונחת

נפשיה. ית
נגידו. נ״א וכו׳ וסבו אתנגידו ת׳ לטשפחתיכם• צאן לכם וקחו משכו )כא(

ד-----עכ׳ ויגוע״ של תרגם והוא אתנגידו, הספרים ״ברוב האוג״ר לשון עו כתב ו
 עצמכם משכו או מע״ז, ידיכם משכו המדרש לפי אתנגידו מפרש יא״ר ם׳ ״ובעל

 מן רחוק זה וכל כטנא, ואתנגיד כ׳( )שופטים האורב וימשוך ודוגמתו ממקומכם,
 וכפל שור. ענינם ״וםבו" ״נגידו״ עיקר. אתנגידו שנוסחא נראה ולי עכ״ל. הפשט״

 הכהנים, רגלי כפות נתקו י״ח, ד', יהשוע כמו והפרשה ניתוק טעמו אתנגידו לשון.
 ת״י ל״ן. י״א, שופט׳. ההרים, על וירדתי ואלכה — כהניא רגלי פרסת אתנגידו ת״י

 נפרש שטעמו ״ואתנגיד״ — ״ויגוע״ של תרגום וכן טורייא. על ואיתנגיד ואיהך
 באופן המלות לבחור המתרגם שדרך מקומות בכמה הראתי והנה העולם. מן ונתק

 שתהי אפשר אי ואם עצמו הכתוב כלשון הרבה לדרשות נדרש להיות יכול שהלשון
 משכו לשון מוסב חו״ל דרשות ברוב שאפשר. מה לכל תספוק לכולן מספקת הטלה

 מע״ז משכו אומר הגלילי יוסי ר' י״א. פ/ בא׳ במכילתא עצמם, ישראל בני על
 על למנין העולים כל על ללמד הכתוב בא אומר ישמעאל רבי במצות. והדבקו
 עצמם את לפרוש שיכולים )הטעם וגו׳ שישחט עד ממנו ידיהם את שמושכין הפסח

 נקנית שהיא דקה בהמה על ללמדך אומר יצחק ר׳ הפסח( שישחט עד החבורה מן
 על עבר לשמו שלא שחטו אבל לשמו שישחטנו מצור. הפסח, את ושחטו במשיכה,

 המכילתא. עכ״ל לפסול, הכתוב עליו שנה וקחו משכו ת״ל יוכשר אני שומע המצוד.
 שלא נשחט אם וגם השה, משכו אופנים, שני על משכו דורש יצחק שר׳ נראה
 ישראל עדת כל ט״ו. פ/ בא במכילתא ועוד אחר. וקחו טמנו עצמכם משכו לשמו
 כשר אינו מצרים שפסח כשם צאן לכם וקחו משכו אוגיר שהוא לפי נאמר למה
 מגיד ישראל עדת כל ח״ל למשפחה אלא כשר אינו דורות פסח אף למשפחה אלא

 למשפחותיהם שיתפרשו ג״כ אתנגידו פירש עכ״ל, בערבוביא, בא דורות שפסח
רבה. בשמות המדרשים רוב בזה כיוצא ועוד בערבוביא. ולא הפסח לשחוט

אטרין. דהיתון כמא ה׳ קדם פלחו ואזילו ת׳ כדברכם. ה׳ את עבדו ולכו )לא(
 ממללין, דהוויתון כטא לתרגם צריך היה הטלה לפי :ושמלה לחם בעם׳ כתב

 בפסוק כמו דברתם כאשר בזה אמר לא מאשר אמנם דבור, לשון של כתרגום
 ה/ )לעיל, הכתוב לשון על ומוסב תמיד, כן אוטרין שהיו הווה שהוא אלא השני

 בלשון שם שהוא וכמו במדבר לחוג ורק ימים שלושת דרך רק בקשו שלא וג׳.( א׳,
 עכ״ל. לכו, לשון על ולא עבדו לשון על כדברכם ולשון דבור, בלשון ולא אמירה

 ״כאשר שלאחריו בפסוק כמו דמללתון כמא בלשון תירגם שלא מה פירש יפה
 :שכתב מה אבל תמיד. כן אומרים שהיו הווה לשון כדברכם לשון כי דברתם״
 ולא אמירה בלשון שם שהוא וכמו וכו׳ ג׳ א/ ה/ לעיל הכתוב לשון על ״ומוסב
 ומה ופרעה, משה בין אמירה לשון נאמר מקם בכל כי נכון אינו דבור״, בלשון

 מעניו כלל פרעה בדברי נרמז שלא ועוד האמירות. מכל ג׳ א׳ ה׳ לעיל אלו שנה
 ומכל מבקשים, היו אותה כי ימים שלשת שילכו לומר צריך היה ולא ימים שלשת
 והנכון ממלליף. דהװיתון ״כטא תרגם לא מדוע עומדת במקומה הקושיא מקום

 ״הוא חו״ל בלשון וכן לומר, רגילים שאתם כמו אמרים״, דהוױחון ״כמא שטעם
 דוברים״ דהוויתון ,״בטא לומר שיך אין ובזה כן, לומר רגיל שהיה טעמו אומר״ היה
 הדבור בחינת על יורה.רק ״דבר״ לשון כי דובר״ היה ״הוא לומר שיך שלא כמו

 שאמר למה ומתאימים מוסבים כאן פרעה ודברי שאמר. מה על ולא עצמו
 י״ח( )פסוק י״ז. ה׳, לעיל לה״׳ ונזבחה נלכה אומרים אתם כן על נרפים אתם ״נרפים
 הכל כדברכם״, ה׳ את ״עבדו אמר וכאן וגר לכם״ ינתן לא■ ותבן עבדו לכו ״ועתה

את ״שלח פעם בכל אמר משה וגם כפרש״י. אני כשאמרתי ולא שאמרתם כמו
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 נאמר כן על אחת, פעם רק משה אמר נלך״ ובבקרנו ״בצאננו אבל ויעבדוני״, עטי
 זבחים בידינו תתן אתה ״גם וכן ולכו״, דברתם כאשר קחו כקרכם גם צאנכם ״גם

 לפי זה על גם מוסב דברתם״ ״כאשד חו״ל דרשו לפיכך נאמר, אחת פעם ועולות"
לרבות. פעמים שני גם גם פרעה שאמר

 תרגם מקומות שאר וברוב פסחא. גוירת דא ת׳ הפסח חקת זאת )מג(
 קים, :לשונות בארבע יתורגם בעברי ״חק״ ״קים׳/ בלשון ה׳ מצות אצל ״חק״ לשון

נימוסא חולקא מירא,
 הרבה מצות על כלל בבחינת ״חוק״ לשון שנאמר מקום בכל ״קים׳/ )א(

 בכל כגון אחת מצוה על או א', ד, דבר/ המשפטים״ ואל החקים אל ״שמע כגון
 ״קים״ בל׳ יתורגם כ״ד. פסוק לעיל ולבניך״ לך ״לחק וכן עולם״ ״חקת שנאמר מקום

 ״ברית״ לשון של תרגום כן גם ״קים״ כי עלם״, ״קים ולדיניא״ לקימיא ״שמע
ר חמן תירגם - ומשפט״ חק לו שם ״שם לכן ״ושבועה״  ומאחר ודין. קים ליה גז
 שיך לא לקימה נשבעים ואנו ישראל ובין יתב' השם בין ברית היא בכללה שהמצוה

כן על הפרטים, על קים לשן
 ״זאת יתורגם. ״גזירא״ בלשון המצות פרטי על הנאמר ״וזק״ לשון כל )ב(

 על שמוסב ג׳. ט/ במד. אותו״ תעשו משפטיו וככל חקותיו ״ככל וכן הפסח״ חקת
 כל ביחום פרטית מצוה שהיא אדומה פרה אצל התורה חקת ואת ק״פ, מצות פרטי

 עלה לא אשר תמימה, אדומה הפרה שתהי הפרטים, על מוסב ״חקת״ ולשון התורה
 התורה״ חקת ״ואת וכן נדה, במי התלויות המצות וכל ושרפה, בו וכיוצא עול, עליה
 משפט״ לחקת ישראל לבני ״והיתה וכן נכרים, געולי מצות פרטי אצל כ״א ל״א, שם

מד  שם משפט״ לחקת לכם אלה ״והיו וכן נחלה, ירושת דיני פרטי אצל י״א. כ״ז, ב
 ל״ה, שם משפט״ לחקת לכם אלה ״והיו וכן נחלה, דיני,ירושת פרטי אצל כ״ט. ל״ה,
 המלכות כגזירת שהם גוירא בלשון תרגם אלו בכל מקלט. ערי דיני פרטי אצל כ״ט.

 ״חק״ לשון כל ״גזירא״ בלשון תרגם ועוד טעמם. נדע לא אם אף לשמרם ועלינו
 יתה ״ושוי — כ״ו. מ״ז, ברא/ לחק״ יוסף אותה ״וישם מלכות, צוואת על שמוסב

אדן י׳׳ג■ ה/ שמר• חקכם״ כליתם לא ״מדוע לגױרא׳/ יוסף  אשלמתון לא מ
גזירתכון.

 לארם שינתן קצוב שכר שטעמו ״חק״ לשון כל יתורגם בזה ״חולק". )ג(
 חולקא ״ארי — כ״ב. מ״ו, ברא/ לכהנים״ חק ״כי עבדותו. או משמרתו בעבור

בניך". וחולק חולקך ״ארי — י״ג. י/ ויק׳. בניך״, וחק חקך ״כי וכן לכומריא״.
 — ג/ י״ח, ויק׳. תלכו״ לא ״ובחקותיהם עכו״ט. של חק הוא ״נימוס״. )ד(

תועבתא. מנימוסי — ל'. פסוק שם התעבות״, ״מחקות תהכון. לא ובנימוסיהון

בשלח.
 מדבר וה׳ ת׳ הדרך, לנחתם ענן בעמוד יומם לפניהם הלך וה׳ )כא( ג, י
״מדבר ת׳ לפניהם״. ״הלך לאשריותהון(. )נ״א בארחא, לדברותהון ביטמא קדמיהון

 ״הולך״ ווא־־גם שינה כבודו, הארץ כל שמלא ממי התנועה בחינת להרחיק קדמיהון״
 בוה כיוצא הענן. עמוד ידי על דעננא״ ״בעמודא טעם זה ולפי פ״י ״מוליך״ כמו

״מדבר״ בלשון ול״ג, ל/ שם לפניכם״ ״ההלך ו/ ל״א, דבר׳. עמך״ ההלך ״הוא תרגם
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 דה״׳ יקרא ״ואסתלך תרגם ל/ י״רו, ברא׳. לדבר״ כלה כאשר ה׳ ״וילך בפסוק אבל
 ת׳ הדרך" ״לנחתם — ״יקרא". מלת הספת ידי על דהגשמה והרחיק ״ויעל״ כמו

 תרל׳יד משנת ווילנא דפום ובחומש הספרים, בכל הגירסה כן בארחא״ ״לדברותהון
 הגדולה בפליגלאטטא וגם ״לאשרױתהון״ הנוסחא מצאתי פירושים( עשרה )עם

 אבל לזרה, ואחשבה בתחלה עליה השתוממתי — שי״ן. משנת (811)119 נ8,6§18),
 בכל להשמר התרגום שדרך ידוע הנה וישרה, נכונה מצאתיה קצת שעינתי אחר

שון שהכפל נרלענ״ד כן על בפסוק, פעמים אחד בלשון מהשתמש שאפשר מה  בל
בענין:  אעפ״י עיקר ״לאשרױתהון״ והגירסא אונקלום שפת אינו ״לדברותהון״ ״מדבר״ ו

 ״ה' ח׳ י״ב. ל״ב, .,דבר ,,ינחנו בדד ״ה' — ״לנחתם״. מענין הפוך הטעם שלכאורה
 לשון ״ינחנו״ ותרגם העתיד, על שמוסב חו״ל כדרשת לאשריותהון" עתיד בלחודיהון

 ״לאשרױתהון׳/ ״לחנותם", כמו תרגם ״לנחתם״ כאן וכן ״יחננו״, כמו או מנוחה
 שהיו א. פ׳, מכילתא חו״ל כדרשת הענן עמוד בתוך שרוים יהיו בנסעם שגם הטעם

 על חונים לעשותם כן גם ״לאשריותהוף׳ מלת הוראת ועוד צד, מכל בעננים מוקפים
 ואחרי האהל מעל הענן העלות ״ולפי י״ו. ט, במדב׳. שנאמר כמו הענן עמוד ידי
 ועיקר — ישראל.״ בנו יחנו שם הענן שם ישכן אשר ובמקום ישראל בני יסעו כן

 שנאמר כמו במחנה, חונים שהם הזה בסדר בדרך להנהיגם ״לאשרױתהון״ הוראת
המחנה ״מה ,,,המחנה ע0״בנ ״מחנה״. קרויס בנסיעתם וגם יסעו״, כן יחנו ״כאשר

 פסוק לקמן מאחריהם״ ויעמד מפניהם הענן עמוד ״ויסע וכן פגשתי", אשר הוה
 המחנה עם נסע אלא במקומו עמד שלא פירש מבתריהון״ ״ושרא תרגם י״ט.

מאחריהם.

ד,  מצראי ית דחזיתון כמא ארי ת', היום, מצרים את ראיתם אשר כי )יג< י
משמע: הזה הלשון כי נכון, ואינו ״כאשר״ נאמר כאילו ״כמא״ מלת נוספת דין. יומא

 אחר ובאופן עור, לראותם תוסיפו לא חיום מצרים את ראיתם אשר הוה באופן
 :משמע ״כמא״( מלת )בלא דחויתון״ ״ארי הנוסחא בסביוניטה אבל לראותם, תסיפו
כלל. עוד לראותם תסיפו לא היום מצרים את ראיתם אשר אתם

ידך. ית וארים חוטרך ית טול ואת ,ת ידך את ונטה מטך את הרם ואתה 0)ט
שון ג״ב ״טול"  ״קומי תרג' י״ח כ״א, ברא׳. הנער" את שאי ״קומי והשאה הרמה ל

א". ית טול  בכל אונקלום תרג׳ ביד נטיה שלשון לפי חוטרך״, ית ״ארים תרג׳ ולא רבי
שון מקום יכפיל. שלא ״ארים״ בל

 להון דעבד ,דה גבורחא היא דא ארי ,ת במצרים, להם נלחם ,ה כי )כה(
 עכ״ל, ״,ה לכבוד כדרכו ״שינה ׳ לגר נתינה ב״ס הגאון הרב פירש במצרים. קרבין
 הוסיף למה במצראי", קרבין להון עבד ,ד ״מימרא תרגם לא מדוע לדקדק יש אבל

 המצריים :שכוונתו נראה מזה במדינה, שטעמו ״במצרים״ ותרגם היא״ ״דא מלות
 חדל כדרשת במצרים, המכות עליהם שהביאה החזקה יד גבורת היא שואת הכירו

 להם עושה הוא במצרים נסים להם שעשה מי ״אמרו .,ה פ/ בשלה ויהי במכילתא
ש' ,בת ),וכן נלחם, כמו נלחם ודורש נסים". הים על בין ההפרש ווה ביב״ע(. ולא ירו

בין קרבא״ ״אגח התפרצות והוראתו בעברי ״נגח״ מן הושאל א^ח קרבא״. ״עבד ו
 כל וכולל השלום מן ההיפך הוא קרב" ״עבד בחיל. חיל באויבים להלחם החיילות

 לעשות בדעתם גומרים כלו פעם כל או שהמלך משעה ועם, עם בין שנעשה מה
 ד עב ״ד ת׳ ׳ במצרים להם ״נלחם לפיכך ולהשחיתם. להדקם אחר, בעם מלחמה

 ואבדם השחיתם אלא החיל נגד מלחמה היתה לא במצרים כי במצרים", קרבין להון
ח לכם״, ילחם /■ה׳ תרגם פרעה חיל ננד המלחמה שהיתה בים אבל במכות,  ״יגי

קרב". לכון
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 לפי היום, משהאיר שהיה בקר לעת כלומר צפרא, לעידן ת׳ בקר לפנות כו.( י
 על לחרבה״, הים את וישם הלילה כל עוה קדים ברוח הים את ה׳ ״ויולך שנאמר

 ה׳ ״יעורה ו/ ו, מי בתר,ל׳. וכן ביום, היתה לאתנו הים שהשבת לומר צריך כרחך
ני דצלי דאברהם בוכותיה ה׳ ״יםעײניה תרגומו בקר״ לפנות רו עי  הטעם צפרא״, ל
 לפנות האשה ״ותבא אבל בלילה, ולא ביום שמצותה א״א שתיקן שחרית תפלת

 ױנ׳• תרג׳ בגבעה, פילגש אצל כ״ח■ י״ט, שופט'. האור״ עד — וגו' ותפל בקר
פני מ  ערב״ לפנות בשדה לשוח יצחק ״ויצא וכן יום. עדין היה לא כי צפרא" ״ל

פני מ ל בחקלא לצלאה יצחק ״ונפק ת'  יום מבעוד ערב לפנות כוונתו רמשא" י
מן  אל יבא השמש וכבוא במים ירחץ ערב לפנות ״והיה בזה כיוצא מנחה, תפלת בז
מפני ג״כ ת׳ המחנה" תוך  הכלל: יום מבעוד לטבול שצריך לפי רמשא״, ״ל

״בעידן״. תרגומו הפניה גמר ״למיפני״, יתורגם הפניה תחלת שמשמעותו ״לפנות"

ת׳ ולא ימא, כיף על מיתין ת' הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא )ל(
אותם שראו שהוראתו פועל בינוני ״טיתין אלא מתו, מתים פגרים שטעמו מתין

 ״כתיב ו. פ' בשלח במכילתא חז״ל כדרשת והוא נפשם. כצאת גויעה זבשעת
 כצאת ויהי שנאמר כענין מתים ולא מתים אלא היו מתים וכי הים שפת על מת

מתה". ולא מתה אלא היתה מתה וכי לה( )בראשית מתה כי נפשה

)םבױנ׳ ובנבואתיה ד' במימרא והימינו ת׳ עבדו, ובמשה בה׳ ויאמינו )לא(
 לה/ בייחוסה שבאמונתם ההפרש מורה המתרגם עבדיה דמשה משה( ובנביות
 העם ״וידבר בוה כיוצא בנבואתו. ובמשה באלקותו האמינו בה׳ למשה, :ביחוסה
 נצו״, משה ועם דה' במימרא עמא ואתרעם ת' ה/ כ״א, במד'. ובמשה" באלקים
 שאי מה ורכים נצים היו שבמשה במשה, דבורם מן באלקים בדבורם ההפרש
 ט״ו י', לעיל מ׳יש )עי׳ — והתלוננות. התרעמות דבריהם היו לה' בייחוס בה', אפשר

ם"(. לה׳ ״חטאתי אצל ולכ
הגירסה כן דיליה, וגותא גיותניא על אתגאי ארי ת' גאה, גאה כי )א( טו,

7 ״; ;

שון ״מתגאי" הנוסחא שלנו בספרים בסביוניטה, תא״ — הווה ל ״וגותא״ תחת )״וגיאו
שון ונראה במיבטא(. רק החילוק גאה שבעברי כמו עיקר עבר שהוא ״אתגאי״ ל

 על הוא מתגאה :ותנחומא א׳. פ/ שירה מכילתא המדרש לפי ותרגם עבר. לשון
 ״וגותא והוסיף מהם. נפרע הוא בו לפניו מתגאים עולם שאומות שבטה המתגאים

לוולתו. ולא הגאות לו ואך תמיד ויהיה הווה היה שכן לומר דיליה״

ה ה׳ דחילא ותושבחתי תוקפי ת׳ לישועה. לי ויהי יה וזמרת עזי )ב(  אמרבמימרי
 כי ט״ו. י״ו, כלקמן יה של תרגם כאן והוא נורא, הטעם ״דחילא״ לפריק. לי והרה

 ה׳ השם והוסיף דחילא״, קדם ״מן יה טל' שם( מ״ש )עי' שתרגם יה כס על יד
 לשונאינו נורא כשהקב״ה :המליצה וכוונת ה׳״. ״יה ב׳. י״ב, ישעי/ שכתוב כמו
 לגאלנו במחשבתו שעלה הרחמים, במרת ה' בשם עמנו ומתנהג וזמרתי, עזי הוא
 ת' אלקים" ״וידע במחשבתו, עלה כמו הוראתו במימריה" .״אמר למושיע לנו ויהי

 כמו ״לפריק׳/ :המכוון לפי תרג׳ ״לישועה" ה״/ למפרקהון במימריה ״אמר
״למושיע״.

ד( שיו. ומבחר ) שפר" נ״א ״ומבחר". :יא״ר ב״ס כתוב שלי דוקא• ואינה ״ו
שפר׳ כי הטעם ונראה  שתרגום דבריו ונכונים עכ״ל. הדבר" בעיני ״וייטב של תרגם ״ו

 ם׳ של אלה דברי ז״ל שד״ל החכם הרב מעיני שנשמטו ״ונראה עיקר ״ומבחר"
שפר׳׳ הנוסחאות שבהם הספרים כל מכיא אוג״ר ובס׳ יא״ר,  ולא ״ומבחר״ או ״ו

א״ר הם׳ זכר הכרע׳'• מצאתי ״ולא כותב ולבסוף בתוכם י
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 ״הרבית ר. פ׳ שירה מכילתא עמך על לדקמו תברתנון ת׳ קמיך, תהרס )ז(
 ואפשר ע״ב. בניך" נגד שקמו הם נגדך שקמו הם ומי נגדך שקם מי נגד להתגאות

שון שבחר הטעם קטיף׳ ללשון קרוב הוא שבהברה מפני עמך" על ״קמו בל  יותר ״
ך". מלשון ״בני

וגד. למים״ ערמה ״נתת דמכילתא כת״ק מיא. חכימו ת׳ מים, נערמו )ח(
 שערימה לפי אפשר ערימה בל' תרגם שלא והטעם ערימות", כמין ״עשאן ד״א

 ערימה מקום מכל ועוד נד, כמו נצבת ואינה חיווק לה שאין תבואה של כר שהיא
 שלא הסיפור יהיה תהומות", ״קפאו אחריו שנאמר ולפי חזק ונד חזקה, ואינה רפה

שון קפאו כסדר,  :הסיפור עכשיו כנד, חוקה אינו ג״כ והוא )רש״י( תקפיאני וכגבינה ל
שון ים. בלב תהומות שקפאו אחר נזלים נד כמו נצבו  ג״ב הוראתו ״חכים" ל

 ״עמא ת׳ ד.( לב/ )דבר'• חבם" ולא נבל ״עם כמי לשוה, מצווה שהוא מה שעושה
 בנים בארבעה חו״ל בל' וכן מצ־תיה, עשו לא פירש חכימו", ולא אוריתא דקבילו
שואל ה' מצות לעשות שרוצה הטעם רשע" ״חכם,  ווה וגו׳ והחוקים העדות מה ו
ק", כמו ״רשע" מן ההיפך  לומר שיך שלא לפי ״חכם" הלשון תפשו אבל ״צדי
 ״חכימו״ בלשון ״נערמו" שתירגע בעבור והנה נער. שעודנו השואל הבן על ״צדיק"

 ״וברוח הכתוב כלשון ולא פומך״ ״ובמימר — אפיך" ״וברוח לתרגם מוכרח היה
 ד' קדם מן ״ורוח שתירגם ב.( א/ )ברא׳. מרחפת אלקים ורוח כמו קדמך" מן

 לעמוד הקב״ה לדם שצור. הדבור, אלא המים מחכים היה לא שרוח לפי מנשבא",
כן ויהי כנד

 הנאמר שכל לרמוו ״דהוה" מלת הוסיף סנאה. אמר דהוה ת׳. אויב, אמר )ט(
 שירה במכילתא ששנינו הןו וגו' אשיג ארדוף אויב שאמר בשביל נעשה בפרשה

 בתורה". ומאוחר מוקדם שאין כאן נכתב ולמה הפרשה תחלת היה ״זה ד. פ'
מרו )רמב״ן חזית(. מדרש בשם או

 ״נשפת ימא. עליהון חפא במימרך אמרת ת׳ ים, כסמו ברוחך נשפת )י(
חך" מף׳ מן ברוח ״אשבת תרגם שלא נראה ברו  שהשבת לפי הטעם כיב״ע קד

 של ידו נטית על אלא רוח ידי על היו לא לאתנו הים והשבת המצריים על המים
שובו הים על ידך את נטה משה אל ה׳ ״ויאמר שנאמר כמו משה,  ״ויט וגו׳ המים׳׳ וי
שבו ידו את משה וכ״ו(. כ״ו. י״ד, )לעיל וגד המים" וי

בתוקפך, סוברהי בטבוחך דברהי ת׳ בעזך, נהלת — בחסדך נחית )יג(
 ״סוברהי״ שעיקר ונראה בתוקפך" ״דברהי הנוסחא ספרים בכמה ועוד בסביוניטה

אין ״דברהי״ בל' ״נחית״ שתרגם מפני שון בפסוק פעמים להשתמש דרכו ו  אחד, בל
 וגבורא עוז שצריכה פעולה על יורה ״נהלת'׳ שמלת נלמד ״בעזך" שנאמר לפי ועוד
שון מצינו ועוד נהגת, שטעמו ״נחית״ מן יותר  צרכים סיפוק בהוראת ״נהל״ ל

 ״סוברהי״ הענין לפי כאן תרגם ע״כ ״װנינון׳/ ת׳ י״ו. מ״ז, ברא׳• וגד בלחם" ״וינהלם
 סובר ״והוא ת״י ל״ג. י״ט, ש״ב. המלך" את כלכל ״והוא ״כלכלה", כן גם שטעמו

תך", ואסובר ת״י ל״ד. פסוק שם אתך" ״וכילכלתי מלכא". ית  גירסת היא ואף י
שון תרגם ואונקלוס :וכותב רש״י  עברית. לשון אחר לפרש דקדק ולא וסובל נושא ל
אין הלשון, שינה אלא הטלה לפי לפרש דקדק שלא כוונתו עכ״ל,  ז״ל רש״י דעת ו

 משתאה־ ״והאיש אצל כמו אומרו, היה לשנות רוצה היה אם כי הנוסחא להעביר
אין שכותב כ״א. כ״ד ברא/ להו  את לאכל כלו ״כאשר בוה כיוצא שתי״, לתרגם ״ו

 גם לאלה. כדומה ועוד טועה" ספיקו המתרגם ״כל כותב שם א/ מ״ג, שם השבר״
שון אחר לפרש דקדק לא בזה  ״דברהי״ עבר, לשון ״נהלת״ ״נחית" עברית, ל

שון ״םוברהי"  ״תביאטו לקטן שנאמר כמו הענין לפי ותרגם העתיד, על תפלה ל
העתיד. על נבואה שהוא ותטעמו"
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כן ה/ על תורעמתכון בדשטיען ת׳: ה׳, על תלנתיכם את בשמעו )ו( טן,

 על תורעטחכװ ית קדמוהי שמיע ״כד :ספרים ובקצת מדויקים, ספרים ברוב הגירסה
 :וטעמו ״כשמעו״ של תרגום שהוא נכון אינו שטיע״ ״כד הלשון דה׳״. מימרא
ל״ר(. סימן הפ׳ ע' )קמץ תורעמתכון כמלת ל"ר וצ״ל ל״י ״שטיע״ ועוד ששמע, בשעה

 להוסיף צריך לא ולזאת שנשמעו, יען האמיתית הכוונה היא ״בדשמיען״ ת׳ ״בשמעו׳
ש השם בה נאמר שלא לפי ״קדמוהי״  למי ידענו ממילא כי בכנוי, נרטו ולא בפירו

 מיטריה מלת להוסיף צורך אין וגם ה״/ ״על אחריו שנאמר לפי התלונות נשמעו
 )במרב/ עלי״ ״מלינים הסמוך( )בפסוק עליו״ ״מלינים שבלשון מפני כבוד משום

 ״עלי׳/ — עליו״, ״מתרעמין התרגם (כ״ט פסוק )שם עלי״ הלינתם ״אשר כ״ו( י״ד,
 גם מימרי׳/ ״על מיטריה״, ״על או ״קדמי״ ״קדמוהי״ בלשון ולא עלי״ ״דאיתרעמתון

 (53 נו׳ 33 צד, אוג״ר )עי׳ בעברי ״את״ שנאמר אעפ״י טקום כאן לא אין ״ית״ מלת
 מימרא על ״אלהין חרג׳ שלאחריו( )בפסוק ה״׳ על כי תלנתיכם עלינו ״לא אבל
ה/ פי על אלא מלבינו דבר עשינו לא כי תלנתיכם עלינו לא שהטעם לפי דה׳״

״כגיר״ גורם רש״י כגלידא. כגיר( )נ״א דגיר דעדק ת׳ ככפור, דק 1)י״ד
 הרמב״ן קימור, אשר לו, נודעה לא ״דגיר״ שגירסת ואפשר ובדוחק, באריכות ופירשו

 במלת לדמיון שהוא ,ככפור״ מלת אונקלוס שיפרש יתכן לא והנה המפרשים. וכל
מיון, עצמה שהיא ״כגיר״  על הם תרגומים שני ״כגלידא״ ״כגיר״, נראה כן על ד

 שכופרים כופר כמו ״ככפור״ פירש ״כגיר״ כמשמעו, ״כגלידא״ ״ככפור", מלת
 הנוסחא להיות שיכול אפשר כואת ורק הארץ, על דק שטוח המן היה כן הבתים, בו

ה׳(. משנה ב/ פ׳• )פאה התי״ט שהביא ״כגירא״ או ״כגיר״
תרו )כ( א. ואשארו ת׳ אנשים, ויו א״ גברי  נראה ״האנשים״ כמו ידוע ״גברי

 ת' וכן כ״ו. פ/ רבה שטות בואלה לקיש ריש כדרש היו, ואבירם שדתן שכוונתו
רש״י. ופירש יב׳יע

״ויקרא״ ניסין, ליה דעבד ה׳ קדם עלוהי ופלח ת׳ נסי, ה׳ שטו ויקרא )טו( יו,
שון ״ופלח״ ת׳  עמלק, במלחמת וישועות הנסים על והודאה שבח שנתן עבודה, ל
 יצחק הצלת על שהודה על וצלי״ ״ופלח ת׳ ההוא״ המקום שם אברהם ״ויקרא וכן

א״, פלחין יחון ״הכא שתרגם יראה״ ״ה׳ ואמר העתיד על והתפלל  בזה כיוצא דרי
 ישדאל״ אלקי אל קדם עלוהי ״ופלח ת׳ כ/ ל״ג, ברא׳. ישראל״ אלקי אל לו ״ויקרא

 בלשון ״ויקרא״ ת׳ מקומות ובשאר עשו, מיד שניצל בשביל תודה יעקב שנתן
 לרבים סימן ״נסי״ של יו״ד שלדעתו נראה ל״ר ניםים״ ליה ״דעבד ת׳ ״נסי״ ״וצלי״.

״עמים״. שטעמו ב׳. קט״ד, תהל׳. תחתי״ עמי ,רדד״ד כמו
 דא אמירא בשבועא ת׳ דר. מדר בעמלק לה׳ מלחמה יה כס על יד כי )טו(

 עמלק בדבית קרבא דיתגח דעתיד יקרא מרסי על דשכנתיה דחילא קדם מן
 כטו היד נשיאת ענין דא״, אמירא ״בשבועא ת׳ יד״ ״כי עלמא• מדרי לשיציותהון

 כאן תרג׳ ולא בטימרי״. ״דקייטית שתרגם ל׳ י״ד, במרב׳. ידי״ את נשאתי ״אשר
 את להחרים הקב״ה שנשבע חרם היא וו ששבועה לפי ״מוטתא" או ״קים״ בלשון
 המלחמה עלמא׳/ מדרי ״לשיציותיה שתרגם כמו ולהכריתו וכרונו ולמחות עמלק
 אליעור ״רבי דעטלק במכילתא ר״א שיטת והיא מיד, חל החרם אבל לעתיד, תהיה
 ומעמלק שיקבלוהו האומות מכל יבא שאם שלו הכבוד בכסא המקום נשבע אומר

 אתה מזה אי לו המגיד הנער אל דוד ויאמר א׳( )ש״ב. שנאמר יקבלוהו לא ומביתו
 יבא אם לטשה שנאמר מה שעה באותה לדוד מכר אנכי עמלקי גר איש בן ויאמר

 ע״כ. דור. מדור נאמר לכך וגו׳ ראשך על דמך דוד ויאמר מיד וכו׳ האומות מכל
שבועא" ולשון  על לקטן ט״ש )עי׳ ״הרם״ הוראתו הפעל( ולא השם )ר״ל בארמית ״
שופטים בילקוט הובא וכן בארמית(. ״שבועא״ ״טומתא״ ״קים״ בלשונות הפרש
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 לאמר במצפה ה׳ אל עלה לא לאשר היתה הגדולה השבועה ״כי פסוק על כ׳ רמז
 להודיעך אלא ישראל כל נשבעו שבועה ״וכי ר״א( )פרקי ה'. ב״א, שם יומת" מות

 מן יחרם אשר חרם ״כל פסוק על כתב הרמב״ן וגם ע״כ. השבועה" היא שהחרם
מד. האדם"  השבועה הוא החרם אומר עקיבא רבי ״תני לשונו ווה כ״ט. כ״ז, ב

מן ת׳ יה" כם ״על עכ״ל. החרם" הוא והשבועה  ,כורם על דשכנתיה דחילא קדם ״
ה" מלת של תרגום ״דחילא״ כם״• על ״יה נאמר כאילו יקרא"  ״הנורא" וטעמו ״י

אין שלם שמו שאין הקב״ה נשבע לחציו נחלק ״השם רש״י עי'  עד שלם כסאו ו
 הלשון כאן שנאמר זה על רומו ״דא״ שמלת ואפשר עמלק". של שמו שימחה

מלח בלא וגו' קדם" מן אמירא ״בשבועא לתרג' יכול שהיה חסר, יה" ״כס

חיו י

א( *ח, מדין. רבא ת׳ מדין, כהן )  אומר יהושע ״רבי : במכילתא היא פלוגתא ד
 כר״י תירגם לא שאונקלום נראה היה, שר אומר המודעי אלעור רבי היה, כומר

 ,,ארע שת״א וכ״ו, כ״ה. מ״ו, ברא׳. הכהנים" ״אדמת כמו לע״ו, כהן שטעמו ״כומר"
א", א" כאן תירגם אלא כומרי שר", שהוראתו ״רב  ״פוטיפרע וכן משה, כבוד מפני ״

 בל' שהוא מדין" ״אונוס ת׳ ויב״ע יוסף. כבוד מפני ראון״ ״רבא ת׳ אן" כהן
של". יון ״מו

 ״דפטרה״ נ״א מדיוקים( וספרים )םבױנ׳ דשלחה בחר ת׳ שלוחיה אחר )ב< _
 אלעזר רבי בגט, שנפטרה אחר אומר יהושע ״רבי בזה פלוגתא יש במכילתא

 לבית לכי לציפורה שאמר — וכו׳ — במאמר ממנו שנפטרה לאחר אומר המודעי
 למצרים״, אזיל הוה כד מלותיה דשלחה ״בחר ליוב״ע המיוחם בתרגם וכן ע״כ. אבוך"

 ךפטרה״ ״בתר בנוסחאות הפרש ווה המודעי, אלעור רבי כדעת פירש רש״י וגם
שון יהושע, רבי לשיטת שין הוראתו ״דפטרה״ ל  ספר לה ״וכתב כמו בגט, גירו
 ויפטרינה וגו׳ פטורין גט לה ״ויכתוב ת׳ א'. ב״ד, דבר'■ מביתו״ ושלחה וכו׳ כדתית

 לקיים יש ולענ״ד המודעי, אלעור רבי כדעת דשלחה" ״בתר והנוסחא מביתיה"
 ליהיות שיכול כדלעיל!) משה כבוד ומפני שניהם, דעת שסובלת ״דשלחה״ הגירסה

 הרב שכתב ומה גרושתו. והחזיר ציפורה גירש שמשה עם המון בעיני גנאי דבר
 ששלחה ברש״י שהובאה המכילתא כדעת הוא דפטרה" ״בתר לגר: נתינה ב״ס הגאון
טעות. שהוא נראה במח׳יכ עכ״ל, אביה" לבית

 באוג״ר כתוב בסעדי. הוה דאבא אלקיה ארי ת' בעורי, אבי אלקי כי )ד(
 אנקלוס דרך כי וקשה בסעדי, הוה דאבא אלקיה ארי ספרים ״ברוב (157 נר ,50 )צד

 את אלקים ויהי וכן אתו, ה' באשר בפסוק כמו מימרא, מלת בזה בכיוצא להוסיף
 אלהיה מימר ״ארי א' נוסחאות, ב' והביא עכ״ל עמך״ אלקים ויהי למטה וכן הנער,

א",  לגר נתינה ב״ס הגאון הרב וגם בסעדי", הוה מימריה דאבא אלקיה ״ארי ב׳ דאב
 כיוצא בכולם וכן האוג״ר שהביא שבפסוקים הרגישו שלא לתמיה ויש האוג״ר. אחר הלך
מר" מלת שנוספה בהם שון בעברי נמצא לא ״מי תו", ״ה' אלא ״עזר" ל  את ה' ״ויהי א

מך" ״אלקים הנעד׳ שון ע  הקירבות בחינת להרחיק שינוי בסעדיה" דה׳ ״מימרא ול
 האלקים ״את כגון ה', אצל ״עם" או ״את" שנאמר מקום בכל כמו להשי״ב
ה", ״בדחלתא ת׳ נח״ התהלך ה״׳, ״קדם ת׳ כ״ח. לד, שמו׳. ,ה״ עם שם ״ויהי ד
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 )עי׳ קדמך׳׳ מדבר מימריד ״וה׳ ת׳ ר.( ל״א )דבר׳. עמך״, ההלך הוא ״דה' וכן

א'. ברלינר דר'. המפורסם החכם של מסורה בר  שנאמר מקום בכל אבל כ״ב.( ל״ט, )
 ושאר סביוניטה עי' מימרא. מלת הוספא בלא תרגם לפניך" ״ההולך השי״ת אצל

 לשון כן וגם י״ב. נ״ב, ישע'. ח׳. ל/ שם ל׳. א/ דבר'. בפסוקים מדויקים מפרים
אין הגשמה בו אין ה׳ אצל ״עזר״ שקל ״אשרי כגון מימר, מלת בו להוסיף צריך ו
 תירא ״אל וכן בסעדיה״ דיעקב דאלקא ״טוביה ת׳ ה׳. קמ״ו, תהל׳. בעזרו" יעקב

מך כי  ת״י י'. מ״א. ישעי׳. אורתיך" אף אמצתיך אלקיך אני כי תשתע אל אני ע
״ ״עמך מרי" בסעדך ״ארי — אני איתקפינך אלקך ״אנא תירגם דקרא וסיפא מי

מר". לשון הוספת בלא אסעידינך״ אף מי  ובנביאם בתורה הכתובים פה ואציגה >״
אין בתרגום, ״מימר״י מלת ונוספה ״עור״ לשון בעברי בהם שנמצא  ראיה מהם ו
עורך" אביך ״מאל :הם ואלו כאן. גם להוסיפה שצי־יך א'. וי  ת׳ כ״ח.( מ״ט, )בר
טעמו ״מאל" אלא אביך׳ ״אל נאמר שלא לפי בסעדך" יהי דאביך אלקא ״מימר

 ת״י ט'( י״ג, )הוש׳. בעזרך" בי ״כי בזה כיוצא ״מאמרו", והוא ה׳ מכח הבא דבר
בי" לשון בסעדכון". הוה ״מימרי  מימרי. תר׳ לפיכך אצלו שהוא דבר על יורה ״

 שלשון לפי בםעדכון״, ״מימרי ח״י וי״ד.( י״ג, מ״א, יישע'. עורתיך" ״אני נמצא: ועוד
אני", שון פעמים כמה מתורגם הקב״ה על שמוסב ״אנכי" ״  ובלא ״מימרי'/ בל

 א'. ט״ו, ברא׳. לך" מגן ״אנכי כגון מימה לשון נוספה לא אנכי" ״או ״אנא" מלת
מגן אבל לך" תקוף ״מימרי ת׳  ״תקוף ח״י ל״א. כ״ב, ש״ב. בו״ החסים לכל הוא ״

תי עלוהי", דמתרחצין לכל הוא אגן ת״י ל״ד, י״ט׳ מ״ב. הזאת״ העיר על ״וגנו  ״ו
 יתבע ״מימרי ת' י״ט. י״ח, דבר׳. מעמו" אדרש ״אנכי בזה כיוצא הדא", קרתא על

 ה'. ,׳ט ברא'. אדרשנו״ חיה כל מיד אדרש לנפשתיכם דמכם את ״ואך מיניה",
תבע", ולא ״איתבעיניה", — ״אתבע״ — ת׳ מריי מי  הרבה. וכן יתבעיניה", ״מימרו ״

מר" מלת הוספת בלא שלפנינו שהנוסחא ברור נראה לכן  גמורה וראיה עקרית ״מי
 שמתחלפות הנה, מאוחרות הוספות ״מימריה" ״מימר״ המלות האחרות שבנוסחאות

 הציגה האחד מקומה, איה ידעו ולא באה מחדש ״מיטר״ מלת כי המלות, בסדר
לאחיייו. והאחד דאבא" ״אלקיה קודם

 שהם אלו בצע, ״שנאי במכילתא: ממון. לקבלא דסנן ת' בצע שנאי >כא(
 בצע שונאי אומר המודעי אלעזר רבי יהושע, רבי דברי בדין ממון לקבל שונאים

 ת' ואונקלרס אחרים״. ממון וחומר קל שונאין עצמם ממון ואם עצמם ממון ששונאים
מון" לקבלא ״דסנן בדין" מלת והשמיט מ  מקום, מכל מתנות שונאי שיהיו משמע ״
הדעות. שני בין הממוצע דרך והוא

ט, א( י  של תרגם הוא ״למיפק : ושמלה לחם ב״ם כתב למיפק. ת׳ לצאת י
כון", לאפלות ובת״י "צאת  ״לאפקות שכותב במה מעוקל משפט הוציא והנה עכ״ל, ונ
״לאפקא״ כמו ״להוצאת" של תרגם הוא כי סופר, טעות ״לאפקות״ אדרבא ונכון",
שמו'. ״להוציא״ של תרגום  הארבעים בשנת וגו׳ אהרן ״ויעל בפסוק י- כ״ז( ו', !
 עוד ונמצא ״למיפק״ הוא אף יב״ע ת׳ ל״ח. ל״ג, במדבר מצרים" מארץ ב״י לצאת

 ״למיפק״, המיתי יב״ע גם ותירגם א'.( ר, )מ״א. מ״מ״ ב״י ״לצאת הלשון אחת פעם
 בשניהם ת״א א׳. א', ובמד׳. א׳ ט״ז, שמר־ מצרים" מארץ ״לצאתם וגס

מן והשני ״למפקהון" הראשון ליב״ע המיוחם ובתרגום ״למפקהוף  מפקהון". ״לז
 ת׳ העבדים״ ״כצאת ד'. ב״א, לקמן כמו למפקנות, — ״לצאת" תירג' לא ואשר

 או דרך על יורה ״טפקות״ שלשון נראה עבדיא״ ״במפקות״( וסבױנ׳ ״כמפקות
מן על ולא היציאה משפט היציאה ז

אבי נשרים כנפי על אחכם ואשא )ד! ספרים. )ברוב ואטילית ת' עלי, אתכם ו
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ת״( ובסבױנ׳ ״ואשא לפולחני. יתכון וקריבית נשראן גרפי על - כיד יתכון ״ונטלי
תכוף׳ ״ואטלית ת׳ אתכם" ״ואונקלוס שכותב: ורש״י, הספרים ברוב הגירסה כן י

 למעלה" כבוד דרך הדבר את תיקן יתכון ואטלית אתכם ואסיע כמו ואשא תרגם
ה עכל׳. והוראתו בסבױג׳ ״ונטלית״ כמו שטעמו ״ונטלית״ הגירסה ובחומשי׳רו״

•• ־ד

שאתי" כפשוטו תכון". ״וטענית כיב"ע משא נטילת ״ונ ת" והגירסא י  נראה ״ואטלי
 שהוראתה ״כיד" מלת הוסיף נשריך/ גדפי ״כיד־על ת׳ נשרים" כנפי ״על עיקר.
 נשרים כנפי על ולא נשרים כנפי כעל האמיתית הכוונה לפי הדמין לכ״ף דומה

 ״כמו״ וטעמו הדמיון כ״ף בעברו שאין במקום רק נמצאת ״כיד" מלת אבל ממש.
 בקבלא כיד ״והוו ת״י ט״ו. כ״ט, ישעי'. מעשיהם" במחשך ״והיה יכגון ״כאשר׳/
הון"  י״ז. י״ג, ירמ׳. נפשי" תבכה ״במסתרים וכן ובחשאי, בסתר במחשך כאשר עוכדי

אין טרה שנפשו ביחידות במסתר כאשר כמו, ענינו בסיתרא" ״כיד ת"י  מנחם לו ו
שריף גרפי על ״כיד כאן וכן  ויק׳. חרב״ מנסת )״ונסו ובטח. ובמהירות בקלות נ

וכן בחרבא, ן לי ט דק כיד־מן;קןדם מיערק ויערקון :סביוניטה בדפוס תרום ל״ו. כ״ו,
איש שיכשל הטעם בחרבא דקטלין כיד־מך-קדם ת׳ חרב" ״כמפני ל״ז פסוק שם

למעלה/ הוכרת חרב במנוסת באחיו
 חביבה אדם של סגולת ״מה במכילתא הלשון וכן חביבים, ת׳ סגלה )ה(

עלי״. חביבין תהיו כן עליך
 תירגם לא ״ממלכת" קדיש, ועם כהנין מלכין ת' קדוש וגוי כהנים ממלכת )ו(

ת" כפשוטו מלכין" אלא ״מלכו  יוסא רבי כדברי והכוונה ״מלכים׳/ בעברי שהוא ״
 כיוצאי בנים לו להיות עתיד מישראל ואחד אחד שכל ״מנין במכילתא הגלילי
 לשרים תשיתמו ת״ל וכסופים דוים יהו יכול בניך, יהיו אבותיך תחת שנאמר מצרים

 מלך אי ממלכת ח״ל גדולים( סוחרים )פירש פרגמיטיוטין יכול שרים אי הארץ בכל
 פרושים ומקודשים קדושים קדוש, גוי וכר כהנים ת״ל ומכבש חוור יהי יכול

 כלילא קטירי מלכין ליב״ע המיוחם בתרגום וכן ומשקוציהם", העולם מאומות
הנין קדיש. ועם משמשין ךי

 מפי ששמעם כסדר הדברים להם הגיד קדמיהון. וסדר ת׳ לפניהם וישם )ו(
שון הגבורה  המשפטים ״ואלה וכן במכילתא מפורש וכן אחרון חזיון א ראשון רא

 כשולחן שפירש׳׳י קדמיהון״ הסדר ״די ת׳ .,א כ״א, לקמן לפניהם" תשים אשר
שון האדם. לפני לאכיל ומוכן הערוך שון לרוב יתורגם בעברי ״שום" ל  ״שוי״ בל
 כ״ה. ט״ו, שמו׳. ומשפט" חק לו שם ״שם כמו הענין, לפי תירגם מקומות ובקצת

 מלכא״ עלך תמני ״מנאה ת׳ מלך" עליך תשים ״שום ודין׳/ קים ליה גור ״תמן ת׳
ט״ו. י״ז, דבר׳.

מין ת׳ העם את ויקדש )יד( העם את ״ויקדש :במכילתא וכן עמא. ית וו
מנן״. ו

 השם התגלות בור. כיוצא בענין דה׳. מימרא לקדמות האלקים, לקראת )יו(
שון תמיד בתרגום נאמר לעינים נראה שכבודו במראות  ״הר כגון ״יקרא׳/ ל

ה", יקרא עלוהי דאיתגלי ״טורא האלקים״ שראל" אלקי את ״ויראו ד  כ״ד. לקטן י
חוו ת׳ י״ח,  דה״ מימרא ״לקדמות כאן שתירגם שמה ונראה דה׳/ יקרא ית ״ו

 ״כל שאמרו כמו ה׳ טפי הדברות לשמוע העם את משה שהוציא ללמד הכוונה
ונשמע". נעשה ה׳ דבר )אשר(

 לריש דסיני טור על ה׳ ואתגלי ת׳ ההר ראש אל סני הר על ה׳ וירד )כ(
ש ת' ההר" ראש ״אל הספרים בכל טורא, שתירגם לפי שבוש, והוא טורא" ״לרי
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 וגירסת שאליו, ניחום ההר לראש הקב״ה שנגלה טורא״ ״לריש משמע ״ואתגלי״

ש הםבױניטה אוד". נכונה טורא" ״ברי  תורא׳/ ריש על רסני תורא ״על ת' ויב״ע מ
על". ״על הלשון לכפל חש לא אבל נכון כן גם

ב( כ,  תרגם לא תרגומו. מקום בכל וכן עברותא, מבית ת' עבדים מבית )
 ממש בית וטעמם בו דרים שהעבדים או עבדים של בית שהוראתו עבדיך׳ ״מבית
 היא האמיתי והכוונה מליצה, דרך עבדים" ״בית תירגם אלא ממש, ועבדים

 גמורה וראיה כ׳. ד', דבר׳. ׳,ממצרים הברול ״מכור כמו פרעה, יד מתחת מהשיעבוד
 נדרש במכילתא וגם ח׳. ו׳, שם מצרים״ מלך פרעה מיד עבדים מבית ״ויפדך מפסוק
 ״מבית המלות וכוונת לפרעה. עבדים מהיות עבדים" ״מבית שטעם הוה מפסוק

 מקום הוראתו מפעל נגור לשם נסמך בארמי ״בית״ השיעבוד׳/ ״ממקום עבדותא״
 ״ארי ת' י׳. י״ג, ברא׳ משקה״ כלה ״כי כגון הזאת, לפעולה ומוכן וראוי מוכשר
 בל׳ וכן קיטטא״, טישד בית ״אתר ת׳ י״ב. ד', ויק׳. הדשן״ ״שפך שקיא״, בית כוליה
שיעבוד. וטעמה מופשט שם ״עבדותא״ ומלת קיבול״ ״בית השחיטה״ ״בית חו״ל

״לא נ״א עיקר, וכן מדויקים( ספרים )ברוב לך יהדי לא ת׳ לך יהיה לא )ג(
שונות, מסורות שתי נטצאו ברלינר דר׳ הטפורס׳ הח׳ של התרגום במסורת לך״. יהו

א'. .18 )עמוד הראשונה: ה י״ח.( י״ח, בר הי תרג׳ י מ הוי ד א. ג׳ י ת רי או ב
ם ה אבר ה. ו הי רו. )שם(. י ב ח אינו ו ך מקומו(. איה נרשם ולא ג׳ לטנין שיך ) רו  ב

חריו: שנאמר למה מוסב י״ד.(, ר, )דבר׳. תהיה ה ״לא א הי ען עקר״. בך י מ  ל
חריו: נאמר י״ב.(. כ״ט, )דבר׳. אתך הקים ה ״והוא א הי  לאלקים״. לך י

ך פסוק על 56 עמוד השניה: רו ב ם מכל תהיה ״ ה לא העטי הי קר" בך י  )דבר׳. ע
/י״ד.( ה ז הי רי ב ה׳ הוי ן ג׳ ר ת מ ד י ם תא. או ה אבר א׳. היו. ו ״היו י״ח.( י״ח, )בר
חלק יהיה״. ה. לא ו הי ברו. כ׳.(. י״ח, )במד׳. י ח  אבל מקומו נרשם לא כאן )גם ו

ען ה׳.(. למנין שיך הוא מ  לאלקים״ לך יהיה ״והוא י״ב.( כ״ט, )דבר׳. אתך. הקים ל
דין. כדלעיל. עקר״. בך יהיה ״לא י״ד( ז', )דברים ו

חלק בפסוק ה לא ו הי  לא הגירסה ספר בשום נמצא לא כ׳.( י״ת, )במד׳. י
הוי אבל יותר, מדויקת הראשונה המסורה ברלינר דר׳ הח׳ ולדעת י, ה ן לא רק ;
ה׳ י ו יה המספר כי בנקל, השניה לתקן יש ולענ״ד לגמרי, מדויקת אינה מ״מ

ת רי או א א ב  ושם י״ד. ו', דבר׳. י״ח. י״ח, )ברא׳. פסוקים מג׳ חוץ כי נכון, הו
ה לא פעמים שתי הדברות בעשרת עוד יש י״ב.( כ״ט, הי  — ג׳. כ׳. )שטות י
מוה טדוקים(, ספר׳ ורוב ח ש״ בולונייא )סביוניטה הוי י לא מתורגם ז.( ה׳, דבר׳•
חלק״ מלת שרק בעליל נראה  כתוב שהיה אצלי וברור טעות, שניה במסורה ״ו

ק בתחלה בר״ ה. לא קודשיא״( ״דבריא של תיבות )ראשי ד הי ברו. י ח )במשנה ו י ־ך— ; *
ק, ר׳ית לפתזר ידע לא סופר ואיזה תורה(, בר״  כותב והיה מחוק קצת שהיה או ד
חלק ה לא ו הי  שבהם בפסוקים היטיב נעיין ואם — בתורה. מלא פסוק שהוא י

א״ו וי ה י שלשון לנו יתבאר וי, יה מתורגם להורות כבד בנין כעין הוא נראה, בו
שון הצדדים, מכל ההויות שלמות על הוי לא ול ״ואברהם לגמרי. הויות שלילת על ;
 ממנה, למעלה שאין שלמה ועצמות גדולה כוונתו וגו' ועצום״ גדול לגוי יהיה היו
הוי, ת׳ שלטה, הויה ודאי לאלקים״, לך יהיה ״והוא וכן יהיה הוא ״גם כנגדם, ן

הי״ הוא ״גם ת׳ 1 י״ט ט״ח, )ברא׳. יגדל״ הוא וגם לעם  שלמה אינה שגדולתו לפי י
 יהיה עבדים ״עבד בזה כיוצא טמנו״. יגדל הקטון אחיו ״אולם אחריו שנאמר כיון

הי פלח ״עבד ת׳ כ״ה.( ט׳, לאחיו״)שם לרבו קנוי שגופי גמור עבד שאינו לאחוהי״, י
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יהוי, לא ת׳ הדברות בעשרת יהיה לא שם(. )עי׳ט״ש כשכיר לעבודה עבד אלא
 מקום, בשום ולא אחרים של ולא שלך לא לך, יהיה לא לגמרי, שלילה שכוונתו לפי
 יהי״ ״לא ת׳ ד.( ט״ו, )דבר׳. אביון״ בך יהיה ״לא :כנגדם עקר׳/ בך יהיה ״לא וכן

 ״לא וכן ו/(, פסוק )שם אביון״ בך יהיה ״כי בסמוך כנאמר גמורה, שלילה שאינה
 אבנים רק שכוונתו לך׳/ יהי ״לא ת׳ י״ג.( כ״ה, )דבר׳. ואבן״ אבן בכיםך לך יהיה

חלק שניה במסורה שכתוב שמה ראיה ומזה אבנ־ם. שאר לא אבל למשקל  לא ו
ה הי כ׳.( )במר/ י ח, לגמרי, שלילה שאינה לפי וי, יה לשון שם שיך שלא טעות, י״

 קדשים, ושאר בקרבנות חלק להם יהיה אבל חלק, לכהנים יהיה לא בארץ שרק כיון
שהגהתיו. כמו ונכון

רן אלףן ת׳ אחרים, אלהים )שם( ח מדויקים:־ ספרים ורוב גםבױנ' או
1־ :׳,־

ש. אוחרן״ ״אלהא נ״א שון ״אלהא״ שבו  גם ,.אוחרנא״ התואר להיות וצריך ידוע ל
שון כן  יתכן ״ולא כפרשי״י: אחרים, אלקים כפשוטו משמעותו שזה ועוד ידוע, ל

 עכ״ל, אצלו״ אלהות לקרותם מעלה כלפי הוא שגנאי זולתי אחרים אלהים לפרש
חרן אלוז שון הוא או ט ל.,׳יו א כמו אחרים, של אלהיו סמיכות ל א ע אל י ב', )דני
 אלהים לומר תלמוד ומה — וכו׳ הן אלהות ״וכי במכילתא: שנדרש כמו וטעמו י״ח./

פרש״י. וכן אלהות׳/ אותם קוראים שאחרים אלא אחרים
 אתר ־- בכל ת׳ וברכתיך. אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל 1)כד

םבױניטה, בדפ׳ הטעמים פםוק כן יאיברכינך. לך ברכתי אישלח לחמן שכנתי דאשרי
 שד,תרגם ספרים בשאר למטה, מוסבת ״לתמן״ ומלת ״שכנתי״, מלת על הזקף
 מלות על למעלה כשמ־םבת לפי נכון, אינו וזה ״לתמן׳/ מלת על הוקף מוטעם בהם

 ״חנה״ או ״שכך שטעמו בארמית ״שרא״ לשון כי למ״ד, בלא ״תמן״ צ״ל שכנתי'״ ״דאשרי
 ״בכל ת' המקום״, ״בכל וכ״א(. י״א• ה׳. י״ב, דבר׳. )כמו אחריו. בלמ״ד משמש אינו

עליו: מסורת את־־א״. ״בכל נ״א עיקר, וכן מדויק'( ספר׳ ורוב )סביוניטה אתר״
תרג׳ המקום מ תר ד . כ א א ת י ר ז א ם כל ״אל י״ג. כ', )ברא׳ חסדך. זה ב  המקו

שר שמה״.(. נבוא אשר ר. א כי  ממקום יותר היוונה באלו כי טעמו, — ׳;כאן(. אז
 כמו המקום״ ״בכל משמעות כאן גם שמה״, נביא אשר המקום ״כל כמו אחד,
 ה׳ יבחר ״אשר כמו הוא שכנתי״, ״דאשרי ת׳ שמי" את אזכיר ״אשר מקץם. בכל

כן אלקיך ש מו ל ם וכן י״א( י״ב, ודבר/ שם״ ש שו מו ״ל  ת׳ כ״א( !פסוק שם ש
 ואיברכינך" דך ברכתי אשלח ן ״לתגי ת׳ וברכתיך׳ אלין־ ״אבוא תמן״. שכנתי ״לאשראה

 רשות איזן עדמ־ם, ובית בשילה שבמדבר, מועד באהל כלומר במקדש, שם הכוונה:
 א׳ ל״ח, סוטה הגמרא סוגית )עי׳ בכנוי, ובגבולין המיוחד, בשם לברך לנהנים

 אברכם״ ואני ישראל בני על שמי את ״ושמי בפסוק כמו הוא ״וברכתיך״ ומכילתא׳,
 יהיו ושלא בבהנים, תלויות ברכותיהם אומרים ישראל יהיו שלא בספרי: שנדרש
 ובזה ישראל, את אברך אני אברכם׳ ״ואני ת״ל ישראל נברך אנו אומרים הכהנים
ע״ש. לגר נתינה ב״ם הג׳ קושית התיישב
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• ם טי פ ש מ

שגן: הדלת. אל והגישו האלהים אל אדוניו והגישו )ו( א, כ ח  ״והגישו כתובבפ
דן קדטאה עי ב ך לן ״", חנינא ןי ני בי ר ק ק בסביוניטה וכן עכ״ל ױ ביניו קך — ױ

ק ב י ױ ק. ע ר שו" תרגם לא מדוע לתמוה יש - מ הגי כראשון, פעיל בלשון השני ״ו
קרביניןלז, מנוקד שצ״ל ועוד ולא אפעיל, בנין כמשפט בשוא הפעל פה׳ קו״ף ו_י

ה: כיוצא עוד נמצאו בסביוניטה והנה בחירק, ם" בו דו ב ע ת׳ י״ג( ט״ו, )ברא׳. ״ו
ח פל / ן ו ״וי הון׳ שר ב עבן־ו״ ״אי חון ת׳ י״ד.( פסוג )שם _י ל פי די ״, ״ הון ב

פני שיו מ ג ()לעילג/ נ מן ת׳ ז׳ / קדם ״ הון׳ חי ל פי ם מ מעבדי ם״ ״ ו/ )שם את
חין ת׳ ה׳.( ל פי הון. מ הפעולה, לחיזוק סימן להירק השוא הרחבת לענ״ד - ב

ה המסורה על ג׳.( )כ׳ לעיל מ״ש )עי׳ ובלחץ, בפרך בהם שעבדו הי וי. ה י דמתרג׳ ;
ם וכן ת הור  ל״א( ט״ו, )ויקרא. בטמאתם" ימותו ולא מטמאהם ישראל בני את ״ו
שון ת׳ רי פי ת השמלה״ את ״ופרשו בו כיוצא הפעולה, לחווק ג״כ )סביוניטה( ו 1 . . ■ך .

שיפא" ״ױפיךסון ת' י״ז( כ״ב, )דבר׳. בתולה(, שהיא ומחוור מפורסם הענין שיהי שו
 עי׳ בטוכריו וימלך לב״ד שיוליכו כפשיטו האלהים", אל אדוניו ״והגישו כאן, וכן

שוב שמא רש״י שו אבל לחפשי, ויצא מדעתו י  שימשכהו משמעותו הדלת" אל ״והגי
שו עולם, עבד להיות להרצע הדלת אל בחוקה הגי  שאינו הארון בבית כוונתו השני ו

)מכילתא( עצמו לבין בינו אלא בב״ד, נרצע
 לעבודתו עבד משמעותו לעלם״, פלח עבד ליה ״ויהי ת׳ לעלם״, ״ועבדו 1)שם

כ״ה.( ט/ ברא׳. ט״ש )עי׳ יום, כשכיר
 נ״א מדויקים( ספרים ורוב )סביוניטה דשא דלות ת׳ המזוזה, אל או )שם( ז

שא" ״דלות דשא״ לות ״או  כדרש המזוזה, אצל אשר הדלת אל שטעמו עיקר ד
אין מעומד, הדלת אף מעומד המזווה מה למזווה דלת הקיש :חו״ל  הכוונה ו
רש״י. עי׳ לרציעה כשרה אינה המזוזה כי לזו או לזה
 ם״א .ז*( 1. מינכן וכ״י )םבױניטה עבדיא במפקנות ת' העבדים, כצאת )ז(

 העבדים, שיוצאים במה שטעמו עיקר, נראה בב״ת עבדיא״ ״בטפקנות ״כמפקנות״.
רש״י(. )עי׳ חו״ל כלשון ועין, בשן והוא

ת אם ת׳ אדוניה, בעיני רעה אם >ח( ש מינכן כ״י ועוד. פתשגן )סביוניטה ביי
שא׳/ ״אים נ״א (.148• 114. 2. והטעם ״סיבת״, כמו לנקבה עכר פעל ״בישת״ ביי י — .. ■ך

 אם האחרונים בגירסת שהוא ממה יותר מבורר ״והלשון בעיניו, רעה שנעשתה
(.164 הערה 51 עמוד ;אוג״ר בישא״

מ ת׳ יעדה, קרי( )לו לא אשר )שם( קי ןק דק^ט נ״א ספרים( )ברוב ליוק ולזךי
מר!" קי שון ״״; דיקימה ריבונה בעיני בישת ״אם התרגום; כוונת ונכון, עיקר עתיד ל

 יעדה. לא ״אשר כפרש״י אדוניה, בעיני רעה נעשה לקיימה לו שהיה זו אם ליה",
 הרי :לה שאומר הוא ״קיום״, בתרגום ״ײעוד״ הרא״ט(, פ׳ )עי׳ ליעדה״, לו שהיה

 הגירסה זה לפי לאשתו, אותה )מקיים( מיעד הוא ובזה קנייתך, בכסף לי מיועדת את
גט. וצריכה אשתו היא שקיטר. שאחר לפי נכונה אינה עבר, לשון רז, לי ת ט ך_קי

ה (82 עמוד )ברלינר עליז מסורת ט קי ק ד אי ר׳ ד סו ד׳. ל ר ה לנ ברלינר דר׳ הח׳ ו
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שון שהוא כותב ה. צ"ל עתיד לשון יהיה אם כי עבר, ל מינ קי  כי נכון, ואינו די
 בעתיד אלא אינה הנו״ן תוספות כי י״א(, י״ג, )לעיל ברורות בראיות בארתי כבר

 לו אשר כוונתן יעדה״ לו ״אשר מלות מקור, במקום העתיד וכאן ומוחלט, וודאי
ה וצ״ל בדיוק שלא נכתבת ה מ דק_י מלת ספק ובלא שפירשתי, כמו ליעדה, די_קןמ

 ורק תנועה, קודם בשוא מנוקדת שתהי משפטה לתיבה במחובר שהדל״ת ידוע כי
הנחת אין כי מתק, אינו ד שתחת הקו בחירק. מנוקדת היא שוא או יו׳׳ד כשאחריה

 כי לסימן הם נקודה או אות אצל לפעמים הנמצאים והקויס במסורה, נוהג טעמים
 כי לציין הקו בא כאן והנה מוסבת, שהמסורה למה העקר הוא הנקוד או האות

 זה משום הדל״ת, אחר יו״ד שצ״ל מאליו מסתברא זה לפי דאיק. בחירק הדל״ת
 והמפיק בדל״ת הדגש שהשמיט כמו הירד והשמיט בדיוק לכתבו הכותב חש לא

ספרים. ורוב בסביוניטה שהוא כמו ךן_קיטה׳ הכתיבה במדויק כי בה״א,

 הספרים ״בכל : (165 הערה 51 )עמוד באוג״ר כתוב אלה, שלש ואם )יא(
 והוא אלה, משלש אחת כלומר אלין, מתלת ואם ליסבונא ובדפוס אלין, תלת ואם
אף ארוכה, עלתה לא כן גם זו ובגירסה עכ״ל, ההלכה״, לפי  חדא ״ואם נאמר אם ו

 מלעשות ימנע אלה משלש אחת ואם הכוונה להיות יכול לה״, יעבד לא אלין מתלת
שון הניח שאונקלום הנכון אלא כסף, אין הנם ויצאה שתים עשה ואפילו  הכתוב, ל

 לו שייעדנה מאלה, מאחת יותר לעשות לו אפשר שאי לטעות, מקום כאן שאין לפי
שהפרה. או לבנו, או

 35 עמוד אוג״ר )עי׳ עיקר וכן כסף, דלא טגן ת׳ כסף, אין חנם )שם(
 איש״ אין ״כי כמו כםף״ ״לית ,תרג לא נכונה. אינה כסף״ ״בלא נ״א (.34 הערה
 שלא חנם אלא הכסף, שלילת הכוונה שאין לפי אינש״, ״לית ת׳• י״ב.( ב/ )לעיל
קבל שו וכן כסף", אין ״אשר בעברי כםף״ ״דלא שתרגם, ווה כסף, האדון י  חז״ל דר

 ״בלא והגירסה ע״ב.!, ג', )קדושין אחר לאדון כסף יש אבל זה לאדון כסף אין
 ובזה ר.( א/ )איכה כח״ בלא ״וילכו כמו כסף בלא ה נ־ ע שתצא משמעותה כסף״

 האוג״ר על שהסייג ומה שמלות בחליפות ז״ל י בערקעוויץ הח׳ קושיות כל יתיישבו
אבירים. בלחם

ב( ת איש מכה )י מ  זה כי ״ױטות״ הכתוב כלשון ת׳ לא ויקטליניה. ת׳ ו
 ״ויקטליניה״, וו, הכאה מת_מתוך אם בברור ידוע ואינו כך אחר שטת משמעותו תיהיה
 כ״ח( פסוק )לקטן ״ומת״ הנסקל שור אצל אולם אותו, הטית שהוא בברור טעמו

 שייך דעת בבר דהכא משום ״אפשר לגר נתינה ב״ס הג׳ הר' פירש ״וימות״. ת׳
 ״מיתה״, תרג׳ דעת, בבלי תם בשור שם אבל בדעת הריגה שהוא ״קטל״ הפעל שפיר
ת נאמר מועד שור אצל שלאחריו בפסוק שם בצדו, תשובתו במח״כ והנה הטי  ״ו
 בו שאין תם שור אצל לענ״ד ״ויטיתיה״, לתרגם והיה ״ויקטול״, ;ת אשה״ או איש
 לשון הפעם עוד לשנות חש ולא נקי״, השור ״ובעל לו שסמוך לפי האדם נפש דין

 אבל כ״ה ל״ד לקמן עי' הלכות, בכמה כדרכו כאן, שתרג׳ מה על וסומך הכתוב,
מד׳. מקלט ערי בפרשת  בכלם תרגם נפשות, בדיני שמירי כ״א.( כ'. י״ז. ל״ה, )ב

שם. עמ״ש ״וקטליה״, — ״וימות״ מלות
מן ת׳ לידו, אנה והאלקים )יג(  מסובב שהיה פירש לידיה אתמסר ה׳ קדם ו

כפרש״י. גלות, שחייב זה של ידו על יהרג מיתה שחייב שזה מהקב״ה
פתשגן, סביוניטה, 148. 114. מינכן )כי׳ גבר יויד וארי ת׳ איש יזיד וכי )יד(
שגן:( ״ירשע״.יכתוב הספרים נוסחת וליסבונא.(  קרא מסורת ויש תרגום. ״יויד בפת

ה: כענין כתב ועוד ותרגום.  מ״א, )סנהדרין חו״ל בו שדרשו מה לרמוז כדי ונראה ז
הוא ועדיין בו שהתרו בערמה. להרגו רעהו על איש יזיד וכי תנא חוקיה ״דבי א.(
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ארי תרג׳ לא לפיכך מויד, שו ועוד מרשיע, התראה בלא ההורג שגם ירשע״, ״ו  דר

אין ומזריע מזיר איש איש יויד וכי תנא חזקיה דבי א.( ס״ט, )שם יזיד״ ״וכי מלשון  ו
ד מ בלשון מדאפקיה )פרש״י — וטוריע מזיר קטן א וי ל ב ו תו ע( כי כ שי  - יר
נזיד. יעקב ויוד דכתיב הוא דבשולא לישנא טויר האי

ש" ת׳ ישראל, בני מן נפשא ודיגנוב ת' איש, וגונב )טד( ״נפשא״ ־ ״אי
 ולפי הסמוך( בפסוק ס״ג ד בשם הרמב״ן ט״ש )עי׳ קטנים הם הנגנבים שרוב לפי

 עוד לו אין ״גברא״, ולא ״נפשא״ תרגם ״איש״ הכתוב לשון לשנות מוכרח שהוא
 ישראל״ בני מן ״נפשא מוסיף לפיכך כהלכה הכוונה לברר וצריך הדרוש, על לסמוך

שון כי נכרים. אפילו אדם כל נפש משמעותו סתם ״נפשא״ ל
 ת׳ ט״ו( )פסוק ואמו״ אביו ״מכה ואמיה. אבוהי ת׳ ואמו, אביו ומקלל )יז(

 בגוף שהכאה לפי הטעם מדויקים(. וספרים )סביוניטה בלמ״ד, ולאמיה״ ״לאבוהי
 )פסוק איש״ ״וגונב כגון בו, כיוצא בכל וכן שאליו, בייחום לתרגם צריך עצמו האדם

 בכלם ל״ב( )פסוק אמה״ או ״עבד ל״א(, )פםוק יגח״ בת או יגח בן ״או ט״ו(
 בו שיך לא מיתה לאחר ואפילו בפניו שלא אף חייב המקלל אבל בלמ״ד, התרגם

שאליו. ייחום
בון וכי )יח( ארי ת' אנשים ירי מן (83 עמוד וברלינר עליו מסורת ינצון. ו  סי

ב י צו ן ו רי צו ג/ ר ת ן ע רן ע צ מחלוקת שיש כוונתו יריבון״ ״כי כאן פירש ג׳ ר ת י
מציין״ ״ארי תרג׳ רעהו, את ויכה האחד יקום כך ומתוך בדברים, שמריבים ביניהם,

כי כ״ב פסוק לקמן אבל משפט, משמעותו שאין ״ריב״ לשון ככל צו ״ו נ  אנשים י
 ן״ יו צ י ״ארי ת׳ י״א( כ״ה, )דבר׳. יחדיר׳ אנשים ינצו ״כי וכן הרה״, אשה ונגפו
 שהכוונה לפי הפעולה, חזוק על שמורה הכבד, בנין לסימן דגושה הפעל עי״ן צד״י
פתשגן. ועי׳ ודחיקה. בנגיפה בחוקה יחדיו נלחמים כבר שהם

כדי אתנקטא או אתפרעא בלשון תרגם לא .יתדן, אחדנא ת' ינקם, נקם )כ(
 ״באדם וכן ב״ד, פי על נדון שיהו אלא שירצה, מי כל בו שיפגע עם המון יבינו שלא
 נעשה אינו שהדין ועוד וגר, דיניא״ ממימר ״בסהדין ת׳ ר.(. ט/ )ברא׳. ישפך״ דמו

העולם. לקיום מצוד. לשם אלא נקמה לשם
קי, השור ובעל )כח( הי ת׳ נ א, י ח' המכה״ ״ונקה י״ט( לעיל)פסוק וכן זכ

הי א וי כ ה ספרים רוב גרסת (148. 114 מינכן וכי״י )סביוניטה ו א ב שבוש, ו
־ י ־ד ז 1־ 1־

א״ היוכ שון הוא כי עיקר ״י ה וכר, ל א כ ה״ נקבה, לשון ו מד. ״ונקת ב  כ״ח( ה׳, )
א ז ״ותיפוק ת׳ ת בו כיוצא ה״. י קי תנקה״ ״אז ח׳( כ״ד, )ברא׳. זאת" משבועתי ״ונ י 1 ד ־ד - 1

ה וכן מ״א(, פסוק )שם נקי״ ״והיית מד. מעון״ האיש ״ונק ב  בבלם ל״א( ה/ )
א בסביוניטה התרגום כ כ״א, )דבר׳. נקי״ ״דם לשון המקומות. בכל להגיהו וצריך ז

כי", ״דם ת׳ כ״ה( וכ״ז, ח׳. של תרגום גם והוא פשע, מכל נקי שהוא למי תואר ו
ק ״איש ״צדיק״, א׳. תמים" צדי ט׳( )בר א אמנם שלים״, זייי ״גבר ת׳ ר, כ טעמו ו

־ז־ 7־ ---

ה ״נקי עונש, מדין או משבועה פרטי מדבר נקי שנעשה הי תו" י ד. לבי ב ד  ה׳( כ״ד, )
פני הענין לפי תרג׳ הענין. לפי יהי״ ״

אל לבת או תורא יגח ישראל לבר או ת׳ יגח, בת או יגח בן או )לא( שי י
 וטומטום, המזיק, של ובתו ובנו גדולים אף הכתוב מלשון שילפינן כיון יגח.

 ישראל״ ״בת ישראל״, ״בר חרג׳ לפיכך י״א( ,פ )מכילתא וגרים, ואנדרוגינוס,
נכרי. שאינו כל שמשמעותו



כב משפטים שמוח 98

אף ת׳ יחצון, המת את וגם )לה( מלת להוסיף צריך יפלגון. מיתא דמי ית ו
 הנגיחה, בשעת שוה כשהיתה דמיה ששמין אלא הנבלה יחצון שלא ללמד ״דמי״

 מדבר הכתוב בדמים ובשוים בה, מטפל והוא שלו, והפחת לניזק היא שמשמתה לפי
ש״י(. ועי׳ )מכילתא ר

שון נפלתעלוהי. דסהדיא עינא אם ת׳ עליו השמש זרחה אם )ב( ב כ  ״אם ל
אין הדעות, לכל משל הוא השמש״ זרחה  אם אלא ממש, השמש זריחת כוונתו ו
מפיצים שהם הערים עיני לראית השמש, זריחת דמ;_ן מבאר יאונקלוס ברור, הדבר

 טעמו־ עלוהי״ נפלת דסהדיא עינא ״אם לעולם. מאיר שהשמש כמו הדין בדבר אור
 שיתברר הענין הוא מה אונקלוס פירש לא והנה עדים. ידי על להתברר יש הדבר אם
 על רבותינו שדרשו ולמודים העגינים כל סובל התרגום שיהי הטעם העדים, ידי על

 שתי יש א.( ע״ב, ׳סנהדרין בגמרא - מקומות. בכמה שביארתי כמו הכתוב, לשון
 ולפי הקודם לפסוק מחוברות עליו״ השמש זרחה ״אם מלות הראשונה, לפי ברייתות,

שון ווה למטה, מחוברות הן_ השניה  זרחה אם דמים לו אין ״ת״ר :הברייתות ל
 עמך שלום לו שאין לך ברור אם אלא זרחה, בלבד עליו השמש וכי עליו, השמש
ם הרגהו, או וא הו. אל )בסתם( ל הרג  דמים עליו השמש זרחה אם אידך תניא ת

 אל עמך, שלום לו שיש כשמש לך ברור אם אלא זרחה, בלבד עליו השמש וכי לו,
ם תהרגהו, ם( וא ת ס ב או) הו, ל הרג  באב כאן קשיא, לא אסתמא, סתמא קשיא ת

 הגמרא שמסיק מה על ופרש״י הגמרא, סוגית ע״ב — האב״. על בבן כאן הבן, על
 יהרגהו אל מספק במחתרת הבן על הבא אב האב, על בבן כאן הבן על באב ״כאן

 דמים הלכך יהרגנו לא ממנו את מציל הוא ואפילו בנו על האב רחמני דודאי בנו
 דעלמא איניש וכ״ש האב, על בן :ושנאך עליך אכזרי שהוא כשמש לך שיודע עד לו

 שיודע עד לך קטיל לאפיה ליה קיימת דאי אתא דהכי אדעתא דודאי מספק הרגהו
 התרגם גם והנה רש״י. לשון ע״כ הבן". על כאב עליך רחמני שהוא כשמש לך

 למעלה: בטוסב הראשונה כברייתא דזנ״ל, כברייתות הצדדים לשני להירש יש אונקלום
 והבן דם, לאב אין הבן על באב עלוהי״, נפלת דסהריא עינא אם דם ליה ״לית
 שניה וכברייתא לשלום, האב בא שלא העדים ידי על נתברר אם הרגו, אם פטור

 ואיניש האב על בבן ליה", דמא עלוהי נפלת דסהדיא עינא ״אם למטה: במוםב
 העדים ידי על נתברר אם הגנב, את הרג אם הבית הבעל וחייב לו, דמים דעלמא,
 דלא פתגטא ברור ״אין יוב״ע שהרגם ומה הבית. בעל את להרוג ולא בא שלשלום
שמשטעתו לפי מחוור, אינו עלוהי״ דכי אדם שפיכת חובת וקטליה אעל נפש למקטל

 על באב והרי להרגו, מותר בסתם אבל לו, דמים לשלום שבא הוברר אם דוקא
 אונקלום, בדברי נכלל י״ג פ׳ במכילתא שנדרש מה וגם יהרגהו. אל בסתם הבן

בין ביום בין חלוק שאין  הם העדים כי חייב, הימנו מושיעין לו היו ואם בלילה, ו
 באמת אבל שונים, בענינים התרגום כוונת שפרשו והרמב״ן רש״י עוד ועי' מושיעין.

 יהי שהתרגום הגדולה בתבונתו התחכם אלא פרטי בענין כלל אונקלוס מדבר אינו
 ת׳ דמים״ לו ״אין לשון לדקדק, עוד ויש הצדים. לכל עצמו הכתוב כלשון להדרש

 הרי רציחה זו ״אין כפרש״י כלל, דם לו אין כלומר ידוע, לשון בלא דם" ליה ״לית
שון מעיקרו״, כמת הוא  כל בו יש טעמו ידוע, לשון ליה״ ״דמא ת׳ לו״, ״דמים ול

 ת׳ ר.( ט/ .,)ברא האדם" דם ״שופך וכן דמים, שופך וההורגו חשוב הוא כחי הדם,
שוד א ״דיי ט שא". ד דאינא

חיץ, ת׳ חיים, )ג( ש״ח(, אינון חיץ׳/ ״כד ספרים ברוב )סבױניטהפתשגןו אינון
 המכילתא לפי עיקרית נראה ״כד״ מלת, בלא חײן״ ״אינון הגירםה ״דאינון״. וי״נ

מי חיים אלא מתים לו ישלם ולא ישלם. שנים ״חיים ופירש״י עכ״ל, חיים״ או.ד
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 מסורת: הובאה פתשגן ובס׳ ישלם, חיים כשהם דוקא משמעותו חייך אין ״כד ולשון

ה ן אינו כד א נ" אינ למותר. אך וראי הדל״ת ״דאינון״ ובגירםה יק. א ד ו

 להקדים צריך התרגום שאפרש טרם נור. יתפק ארי ת׳ אש, תצא כי ה(1
 העריך פתשגן ב״ם ״נורא״. ״אישא׳/ לשונות שני בארמית לו יש בעברי ״אש״ שהשם

 הוא: כך ההפרש ולענ״ד צרכו, כל בררו ולא הלשונות שני ענין לברר בפירושו
לבד. השלהבת בבחינת האש טעמו נקבה, לשון ״אישתא׳/ בידוע, ״אישא׳/

הג:  עליו ירד ״אשר ב.(, ג', )שמר. באש" בוער ״הסנה כגון השמים, מן אש אצל ונו
 מקום בכל מתורג׳ ה'״ מלפנו אש ״ותצא ״באישתא׳/ ת׳ י״ח< י״ט, )שם באש״ ה׳

 כ״ג.( ט/ )שם אש" ״ותהלך דאישתא׳/ ״בעמודא — אש״ ״בעמוד אישתא״, ״ונפקת
 משתלהבא״. ״ואישתא ת׳ כ״ד.( פסוק )שם מתלקחת״ ״ואש אישתא״, ״ומהלכא ת׳
עי' גהינם של אש אצל וכן  ״אישתא׳/ מקום בכל נקראת המובח אצל אש לקמן(. )

 וכן מדבחא״, על ״אישתא ת׳ ז׳.( א', )ויק׳. המזבח״ על אש הכהן אהרן בני ״ונתנו
האש ״ואת א.(, י', )שם אש״ בהן ״ויתנו קטורת, להקטיר במחתה שנהנו הגחלים

 אש להוליד מכונה או אבוקה בו כיוצא ״אישתא״. ת׳ י״ז/ב/( )במרב׳• הלאה״ ורה
 האש את בידו ויקח כגון ״אישתא׳/ נקראת אחרת אש בה להדליק בידים שמוצאת

 בלפידים״ אש ״ויבער ״אישתא", ת' י״ג.( י״א, )ברא׳. האש״ ״הנה המאכלת", ואת
כר, בעמיר״ אש ״וכלפיד בבעוריא״. אישתא ״ואדליק ת׳ ה'.( ט״ו, )שופ/  ו'( י״ב, )ז

 מן אש ״תצא כגון להדליק מאליה היוצאת אש וכן בעמירא״. דאישא ״וכבעיר ת'
 שתרג׳ ומה כ׳.(, פסוק )ושם אטדא״ מן אישתא ״תיפוק ת׳ ט״ו.( ט', >שופ׳. האטד״
שון אש״ תצא ״כי שלפנינו בפסוק  ״נורא״, בידוע ״נור׳/ - המאמר. בסוף אפרש ״נור״ בל

 בכבשן, כגון המוקד, במקום ששורפים החומרים בבחינת אש טעמו זכר, לשון
 )ברא׳. לשרפה" ״ונשרפה כמו וכדומה, ששורפים עצים מערכת בכור, אח, על בתנור,

שרופינון ת׳ י״ג.( י״א,  ״קלױ נור/ ״טױ ת' (ח י״ג, )שמר. אש״ ״צלי בנורא״, ״ונ
ק'. באש"  ת' כ״ג.( ל׳יו, .;)ירמ האח״ אל אשר ״האש בנור״, ״קלי ת' י״ד.( ב', )וי
 כורא ״לגו ת׳ כ׳.( כ״ב, )יחד. אש" עליו לפחת כור תוך ״אל גומרא", דעל ״נורא

 ״מדלקין ת' י״ת.( ז/ .,)ירט האש״ את מבערים ״והאבות נורא״, עלוהי לאתקפא
 נורא״, ידלקון וינא ״במאני ת׳ י׳.( ל״ט, )יחד. אש״ יבערו בנשק ״כי נורא׳/ ית

 ת' ז׳.( א', .,)ישע אש״ שרופות ״עריכם כמו בית, או עיר שרפת בוה כיוצא
 נור". ליקידת ״הוה ת׳ א׳.( ס״ד, )שם אש" לשרפת ״היה נור׳/ יקידת ״קירויכון

שיצינון רוגזך ״שלחוק ת׳ ד.( ט״ו, )שמד. כקש״ יאכלמא חרונך ״תשלה בפסוק
 אלא השמים מן אש הטונה שאין לפי לקשא״ ״כאישתא תרג׳ לא לקשא״/ כנורא

מיון משל הוא  שאין ולפי מאש, שנאחז כקש מהרה אותו מאבד היה אף שהחתן וד
 נשמר לא הקש שהנושא או אלא הסכנה, מפני קש, להדליק בדעת אכוקה יקח אדכ

שרף, האש למקום ונקרב  הרחיק ולא לצרכו בשרה אש מדורת אדם שעושה או ונ
 כ״ד.( ה/ )ישע׳. אש״ לשון קש ״כאכל )בפסוק המדורה. בו ואחוה הקש מן כראוי

ש א ב כקשא ״יתאכלון ת״י  של באש שיתאכלון המתרגם לדעת שהכוונה לפי א״ ת י
 בו שיש אדם כל אלעזר רבי ״ואמר ע״ב.( מ״א, )סוטה בגמרא שנדרש כמו גהינם,
 לכן אחריו כתוב מה וגד רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי שנא׳ בגהינם נופל חנופה
פ׳.באש״ בערו אשר ״כפשתים וכן וגו"׳•( ירעה להבה וחשש אש לשון קש כאכל שו ( 

 כ״ד.( כ׳׳ג, )ויק׳. אש״ ״מכות בזה כיוצא נורא", ביה דארח ״ככיתנא ת׳ י״ד.( ט״ו,
 ת׳ ט׳.( ט״!/ )שופ׳• אש״ בהריחו הנעורת פתיל ינתק ״כאשר וכן דנור׳/ .,כוואה ת׳

 ונכוה נשמר שלא אלא כויה, לו לעשות אש יקח אדם שאין לפי נורא״ ביה ״דארח
 יקח אלא במקומו, המונח הנעזרת פתיל לשרוף אש אדם יקח לא וכן האש, במקום
שרפנו. האש למקום הפתיל תרגומם יהיה הלשון משפט שלפי מקומות עוד ויש וי

*7
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שון שון ותרגם ״אישא׳/ בל שרף כגון חז״ל, כדרשת הענין לפי ״נור״ בל  על אותו ״ו
 ששנינו כמו הוא באישתא׳/ אעיא על יתיה ״ויקוד ת׳ (י״ב ד/ )ויק׳. באש" עצים

 בשלהבת, לשרפו שצריך רותח״, בגפסים ולא רותח בסיד ולא ״באש א.( ע״ה, )פסחים
תינו נור״ ״טױ ת׳ אש״ ״צלי קשיא )ולא שו ורבו  שאצל הטעם ממש, באש ג״כ דר
ש" ״צלי שו לא א שון זאת דר  פעמים. שתי אש״ ״צלי שנאמר כיון אלא ״אש״ מל

שע׳. אש״ יקוד יקד כבודו ״ותחת בזה כיוצא שם(. עי׳  כיקידת ״יקדון ת׳ ט״ז.( י/ )י
 הטעם נור״, ״כיקידת ת׳ י״א.( וס״ד, ז׳. א/ ישע׳. )כמו מקומות ובשאר אישא״,
 )סנהדרין םנחריב מפלת על שמוסב חו״ל שדרשו לפי הוא ״אישא״ כאן שתרגם

ף נשמה שרפת אהרן בני כשרפת ממש כבודו תחת אומר אלעור ״רבי א׳.( צ״ד,  וגו
 שלא נור, לשון בו שיך לא הדעות ולכל הכתוב( על ורד״ק פרש״י עוד )עי׳ קיים״

כר׳. וצרפתים״ באש השלישית את ״והבאתי בו כיוצא חומרי. באש נשרפו כו׳)ו  י״ג, ו
 אש ״ככיור כמו דנורא׳/ ״בכור תרג׳ לא דאישתא״, בכור תלתא ית ״ואעול ת׳ ט׳.(

ש״באעיא״ דנור ״כלבוש ת׳ ו׳.( י״ב, בעצים״)שם שו )״כלבו  שהכוונה לפי ״ככור״( פירו
 ועולים ומצפצפים לגהנם יורדים ״בינונים א׳.( י״ז, )ר״ה. גהינם של באש חז״ל לדעת
 הלשונות שני בין שההפרש ודע וכו׳. וצרפתים״ באש השלישית את והבאתי שנא׳
שון נוהג דניאל שבספר בארמית אבל בתרגומים, רק הוא  הענינים, לכל ״ניר״ ל

אל אחת פעם רק נמצאת ״אשא״ ומלת שון י״א.(, ו׳, )דני  מתורגם אש״ ״גחלי ל
מרין פעם מרין דאשא׳/ ״ממרין ופעם דנור״ ״גו  חוטרים מן גחלים טעמו דנור״ ״גו

מרין ת׳ כ״ב.( כ״ה, )משלי ראשו״ על חותה אתה ״גחלים כגון נשרפים,  תור״, ״גו
ש״ב. ממנו״ בערו ״גחלים ועוד  ת׳ י״ג( פסוק )שם אש״ גחלי ״בערו ט׳.( כ״ב, )

טרין ״טװפיתיה בשניהם  על פרעה ממפלת מדבר הכתוב ממימריה״ דלקא דנור כגו
 ונעשו והגלגלים המרכבות נשרפי האש ועמוד הענן עמוד ע״י :התרגום וטעם הים,

 ועמוד כטיט אותו ועושה יורד ענן ״עמוד וכ״ו( כ״ה. י״ד, )שמו׳. כפרש״י גחלים,
 האש מכח מרכבותיו, אופן את ויסר משתמטות, סוסיהם וטלפי מרתיחו אש

 הענין שמדובר וי״ד( י״ג• ט׳. )י״ח, בתהלים וכן עכ״ל, והמרכבות״ הגלגלם נשרפו
מרין בכלם התרגום הוה,  יאכלמו חתך ״תשלח בפסוק אונקלם וגם תור״, ״גו

שון השתמש ולא לעיל( מ״ש )עי׳ לקשא״ ״כנורא ת׳ ו׳.( ט״ו, )שטר. כקש״  בל
שון הוה. בענין ״אישא״ מרין ל  אש גחלי הכהן ״ולקח בפסוק רק נמצא דאשא״ ״גו

 ״אישתא״, מקום בכל נקראת המובח שעל שאש לפי י״ב•( י״ו, )ויק/ הטובח" מעל
חו׳. כגחלי ״מראיהם מרכבה, במעשה וכן לעיל, שבארתי כמו ש״)י  ״מלא י״ג.(, א/ א

מרין ת׳ י״ג.( י', )שם לכרובים״ מבינות אש גחלי חפניך  שהכוונה לפי דאישא״ ״גו
נ״א נור, ©ק0ן ארי ת׳ קוצים, ומצאה אש תצא כי שלפנינו: בפסוק מעלה. של אש

תרגם וכאן אישתא״, ״תיפוק מקום בכל תרגומו אש״ ״תצא לשון נור״, י&וק ״ארי
 תבערה איש יבעיר כי שהכוונה לפי במקומה, הבוערת דליקה שטעמו ״נור״ בלשון
 — והגירסא שפירשתי, כמו נור בארמית נסרא ווו ותזיק ישטרנה ולא במקומו לצרכו
 קוצים ידי על מוצאת שהדליקה שהכוונה לפי ״יפוק״ ולא עיקרית נראה נור״ ״יתפק

 קוצים אין ואם שיעור אין קוצים יש ״אם במכילתא ששנינו כמו תמיד, חייב ובזה
הגר״א(. הגסות )לפי שיעור. יש

שין וייכול ת׳ השדה, או הקמה או גדיש ונאכל )שם( חקל. או קמא או גדי
שון ״ונאכל״  ״גדיש״ שתרג׳ לפי הטעם נראה העניו, לפי פעל ״וײכול״ תרג׳ נפעל ל
שין״  סואר במשמר הכל ״גדיש במכילתא — חו״ל לדרשת לרמוו כדי רבים לשון ״גרי

 ״ויתאכלון׳/ לרבים יחיד מקום מכל לשנות צריך והיה וכו/ קורות" ושל קנים של
שון לו בחר  ״ױתאכלץ״ תרג׳ ולא ״נור״ על רק טוםב ״וײבול״ כי ברור, היותר בל

או ״קטא ת׳ השדה״ או ״הקמה אחר. דבר ע״י שנתאכלו משמעותו להיות שיכול
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 ידוע, בה״א בכתוב שהם אע״פ נכון, וכן ידוע בלא שניהם )סביוניטה( חקל״

 ידוע אחד חקלא״, או ״קטא ויש חקל״, או ״קטתא שגורסים יש טתחלפין והספרים
אין בידוע, שניהם חקלא״, או ״קמתא וי״ג ידוע, אינו ואחד שון מקום כלל כאן ו  לל

 ולא פחות לא בשלמותו אחד דבר הוראתה ביחיד המפריט תמונת כי מפריט.
הרבה. וכרמים שדות או מקצתם כשנאכל אף חייב, וכאן יותר,

שון מצינו חבריה ליה דטםר במא ת׳ רעהו, במלאכת (1)  ועשיה מלאכה ל
 ועבדו״ הם יעשה אשר כל ״ואת ולעבדם, לשמרם לוולתו חפצים נותן שאדם בענין

מד. ב )עי״ש(. ויפלחון" להון דיתטסר כל ״ױת ת' כ״ו.( ד', )
ק'( ספר׳ ורוב )סביונטה סהדין, ייתי ת׳ עד, יבאהו )יב(  ״ייתיניה נ״א מדוי

 )מכילתא( יאשיה בר יוחנן רבי וכדעת כפר״שי היא םהדין״ ״ײתי הגירסה, סהיד״.
 הילד״ את ״ותראהו כמו ״יבאהו״ וטעם מלשלם׳/ פטור ויהי שנטרפה עדים ״יביא
 כדעת שהיא נראה םהיד״ ״ײתיניה וגירםה רביא״, ית ״וחות שחרג׳ ה׳.( ב/ )לעיל
 םהדין״ ״ײתי הגירסה לקיים יש ולע״ד לב״ד, עדידה יביא י״א.( )ב״ק. שאול אבא

 שאין ושביה שבר אף להציל יכול שאין מיתה ״מה שלמדו למה גם מסכמת שהיא
בעדים. אלא לברר אין ווה להציל", יכול

וגו׳ אבוהא יצבי לא מיצבא ואם ת׳ לו, לתתה אביה ימאן מאן ואם )ט״ו(
 שמונע ענינו סרב שלשון לפי נראה יסרב״ סרבא ״ואם כפשוטו תרגם שלא הטעם

אינו לקחתה יחפוך לא המפתה ואם ממנו, הנתבע את  האב וגם לו, שתנתן תובע ו
שון אבוה, יסרב סרבא אם :לומר שיך אין לו, לתתה רוצה אינו  יצבי״ לא ״מיצבא ל
 צריך רוצה הוא אם באב תלוי הכל תובעה, שאינו בין אותה תובע שהמפתה בין שיך

הבתולות. כמוהר ישקול כסף רוצה, אינו ואם לאשה, שיקייטה
ח  לא דעיטך. לעניא בעמי ת׳ עטך, העני את עמי את תלוה כסף אם )כ

אף הכפל תמיד מונע הלשון יופי שמפני לעניא״, ״לעמי חרגם  השימוש באותיות ו
 במיתוהי ״על תר׳ ם״ב.( כ״ד, )ברא/ ראי״ לחי באר מבוא בא ״ויצחק בפסוק וכן

טש״ש(. )עי׳ וגו׳ טבירא״
 מסורת עיקרית. ואינה תערע" ״ארי נ״א תפגע. ארי ת׳ תפגע, כי )ד( ג כ

שון רוב ותרגום״, קרא ״תפגע :עליו שון מתורגם פגישה שהוראתו ״פגע״ ל  בל
שון אבל וכו/ ביה״ ״וערעו ת׳ א׳.( ל״ב, )ברא׳. אלקים" מלאכי בו ״ױפגעו ״ערע״,  ל
 י״ט, )שם הרעה" תדבקני ״פן כמו בקרוב, ממש פגיעה משמעותו בארמית ״ערע״
 ״וערע ת׳ י״א.( כ״א, )שם במקום״ ״ויפגע בי&תא״, תרעינני ״דילמא ת׳ י״ט.(

שו וכאן באתרא".  ראייה כעין פגיעה ע״א.( ל״ג, ב״מ. וגמרא )מכילתא חז״ל דר
שון תרגם לפיכך ריס, והוא במיל ומחצה משבעה אחד תפגע". ״ארי הכתוב בל

 ובכתבי ברש״י, הגירסה )כך ליה. מלמשקל ותתמנע ת׳ לו, טעזב וחדלת )ה(
 והכוונה היא תמיה שאלת עיקרית. אינה ליה. טלמשבק נ״א קדמונים(. ובדפוסים יד,

ש״י( מטנו משאו מליטול תתמנע שמא  תשקל דלא אנת ״ובעא סורי בתרג׳ וכן )ר
 ״כי כגון למוחלט, ולהפכה לבררה תמיה אצל תמיד אונקלום שדרך ואע״פ עטה״.

 לא קטלות־ואף גברא ״לא ת' כ״ג( ד/ )ברא׳. לחבורתי" וילד לפצעי הרגתי איש
 כלשון אלא ליה״ מלמשקל תתטנע ״לא תרגם לא כאן )עמש״ש( חבלית״, עולימא
על לרמוו וכדי מיניה, ״ותפריק בסמוך שתרגם כיון לטעות אפשר שאי לפי הכתוב,
ומכילתא(. )רש״י עוזר. שאתה ופעמים חודל שאתה פעמים וחדלת רבותינו, דרשת

 יש עימיה. ותפריק עלוהי ^בליבך מא תשבוק משבה ת׳ עמו, תעוב עוב )שם(
ועוב עורה״, לשון זו ״עזיבה כפירש״י עימד.״ תשקול ״משקל תרגם לא מדוע לדקדק
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 וצריך עליו, בלבך שיש מה תעזוב סליחה, ענין תעזוב״ ״עזב ופירש הפשוט דרך
 שבשונא ללמד שהטעם ונל״ד עימיה", ״ותפריק — ״עמו" מלת לתרגם כך מתוך

 עביר שהוא או רעה, עטו עושה שהיה לפי לו שונא ושהוא מדבר, הכתוב ישראל
 יצרו את לכוף כדי תחלה לשונא יעזור שונא ואחד אוהב אחד בשנים וגם אסורא,

י״ד(. הל/ י״ג. פ/ רוצח ה/ רמב״ם ב/ ל״ב, מציעה ב/ קי״ג, )פסחים הרע.
הרבה. גרסאות חלופו יש ״וצדיק" מלת של בתרגום תהרג. אל וצדיק ונקי )ז(

ה״ל: כתוב 179 הערה 52 עמוד באוג״ר  דכי ודנפק ודיזכי ספרים ״ברוב בז
 וכן זכאי, ודינפק וברע״ח טהור(, של תרגום )דכי לכאן, טהרה ענין מה ידעתי ולא

 ודנפק ויש דך, ודנפק ויש ידך, ודנפק נוסחאות ויש עיקר; לי נראה וכן בתיב״ע,
 ענין כפל שהיא להקשות יש דינא״ מן זכאי נפק ״ודי הגירסה על גם אבל עכ״ל. זך׳/
 ורות הן ״דך״ ״זך׳/ והנוסחאות ״ונקי״, מלת של תרגום שהוא ״ודױכי״ לשון עם

שון  תבוא הנוסחאות התחלפות ~ דיזכי״. מלת עם בטעם שוות וגם ארמית בל
אין קצת סתומה העיקרית שהגירסה במקום  כך מתוך פשוטה, עומק על בנקל לבוא ו

 ובכ״י בסביוניטה — הנכון. מצוא בלתי בכה ווה בכה זה הסופרים אותה שנו
היא לכאורה תיקטול׳/ לא דינא מן ידך ודינפק ״וךזבי הגירסה היא כך 148 מינכן
 תסכים לבדה והיא נכונה שהיא נמצא הטיב נעיין אם אבל מכלן, להלמה קשה יותר

אין לזכות מחזירין נפשות דיני , א' משנה ד/ פ/ בסנהדרין חז״ל. לדרשת  מחזירין ו
 מכאן לאחר זכות לו ומצאו חייב דין מבית שיצא ״הרי :במכילתא וכן לחובה״,

 ואחר זכאי דין מבית שיצא הרי תהרוג, אל 1 )וצדיק ונקי ת״ל חייב יהא אני שוטע
 מבית שיצא כשם יכול תהרוג אל וצדיק ת״ל חייב יהא אני שומע חובה לו מצאו כך

 הוא ״ודוכי״ התרגום כוונת וזו רשע". אצדיק לא כי ת״ל דיני מבית יצא כך דינך
 מן ידך מן שיצא טעמו דינא״, מן ידך ״ודינפק בטעות, ונתחייב באמת שזכאי מי

אינו בטעות דינך מן פוטרתו שאתה כלומר דינא ש שמים, בידי ממיתה פטור ו  )וי
 מסוגית בהיפך רשע״ אצדיק לא ״כי וגם, וצדיק״ ״ונקי שפירש תיוב״ע על לתמוה
 יופי מפני הכפל למנוע ידך" ״מן ולא ידך״ ״ודנפק ותרגם והמכילתא(. הגמרא
 מקומות בכמה שמצינו לפי הלשון, משפט לפי מדויק וכן דינא״, מן ידך ״מן הלשון
 התבה״ ״יצאי כגון ״נפק״, אחר ובארמית ״יצא״, הפעל אחר נופלת ״מן״ שמלת
 תרע ״נפקי ת׳ כ״ד( ל״ד, )שם עירו" שער ״יצאי תבותא", ״נפקי ת׳ י/( ט/ )ברא׳.

 ושם ירכו״ ״יצאי מעלנא״, אפוק ״לא ;ת ל״ד.( ל״א )איוב פתח״ אצא לא קרתיה״,
אינו ועיקרית, נכונה זו גירסה ענ״ד ולפי ירכיה״, ״נפקי ת׳ ב״ו( ט״ו,  כלל תרגם ו

שון  - שמים. מדיני פטור ואינו זכאי אינו שבאמת לפי ״זך״ ״דך״, ״דכי״, ״זכאי״, בל
כי נוסחא עוד מצאתי .׳מ 114 מינכן בכ״י קלך! פו די / ״ו א׳ ״לך״ מלת בתוספות מןדינ
 מתורגם צ״ל וצדיק״ ״ונקי מזוקק, אינו הלשון אבל שמים, בדיני זכאי שאינו נרמז

 אונקלום דרך אין כזה ובענין כבכתוב, הווה לשון ודנפק״ ״ודובי הסביוניטה כלשון
 יוצא שאינו לפי לכאן שיך לא ״לך״ לשון וגם ודיפוק׳/ ״ודיוכי עתיד: ללשון לשנות
דין. הבית מן אלא דין, לבית

תון ולא ת׳ בקר, עד חגי חלב ילין ולא )יח(  נכסת תרבי טדבחי מן בר יבי
 כמו הוא רבים, לשון ״תרבי״ ת׳ ״חלב״ ומלת ״יביחון״ ת׳ ״ילין" צפרא. עד חגא

וה ומטעם בלינה, נפסלים שהן החלבים על ללמדך הכתוב ״בא במכילתא ששנינו
על שמוסב משמעותו תהיה ״חגי״ שבכנוי לפי ח,;א, כנוי בלא ״חגי" מלת תרג'

־1־ ־
״פםחי׳/

ט(  הקשו כבר בחלב. בשר תיכלון לא ת׳ אמו, חלב5 גדי תבשל לא )י
כ״א.( י״ד, ודבר/ כ״ו, ל״ד, ולקמן )כאן המקומות שלשה בכל תרגם למה הקדמונים
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״אבן״ ״לבנת׳/ תרגם טבא. אבן כעובד ׳ת הספיר, לבנת כמעשה )י( כד
שון  שתרגם ומה ליוב״ע. המיוח׳ תרג׳ עי׳ ומדרשים, המפרשים רוב כדעת לבינה ל

 ״אבן .(,א וי׳• כ״ו, א/ )ביחזקאל יונתן תרג׳ וכן טבא״, ״אבן — הספיר״ ״לבנת
שן)לקמן אבני אצל כמו ״שבביז׳/ ולא טבא׳/ ספיר״־״אבן  י״א.( ול״ט, י״ט. כ״ח, החו

 .,ויסדתיך בפסוק שגם לפי לגר נתינה ב״ס הגאון הרב כדעת ההגשמה, למעט אינו
 הגשמה בו שיך שאין טביך/ באבנין ״ואישכללינך ת״י י״א.( נ״ד, )ישע/ בספירים״

 לאבנים כולל שם ״םפיר״ לשון נביאים על ויוב״ע אונקלום שבתרגם י״ל ואפשר כלל.
 ״וברך כמו ומשקים, המאכלים לכל ומים״ ״לחם כגון חשיבותו משום טובות

 שודאי בחושן ורק ״מישתך״ ״מיכלך״ ת׳ כ״ה.( כ״ג, )שמו/ מימיך״ ואת לחמך את
״שבויו״. בשם תרגם פרטי אבן שם ״םפיר״

 מראה לשון הענין לפי תרג׳ ״וכעצם״ שמיא. וכמיחזי ת' השמים, וכעצם )שם(
שע׳. עצמותיכם״ ״הגישו וכן כפרש״י, וכן חיזװתכוף/ ״אעילו ח״י כ״א.( מ״א, )י

גוהרין״. מן יתיר חיוו ״סמיקו ת׳ ז/( ד, )איכה מפנינים״ עצם ״אדמו
א(  הוה לא ישראל בני ולרברבי ת׳ ידו, שלח לא ישראל בני אצילי ואל )י

 מעשה ספור שענינם המדרשים כל להרחיק בקודש מדרכו זו לא אונקלום ניוקא.
ש נאמר שלא חטא  לא לפיכך כ״ו.( ד/ ברא/ שביארתי הכלל )עי׳ בכתוב, בפירו
 ברם שעתא בההיא מחתיה שדר לא וכו׳ ואביהו ״ולנדב ליב״ע: כהמיוח׳ תרג׳

 חו״ל, דרשת לפי שהוא עליהון״, לאסערא לאשלמותא תמנייא ליום להון אתנטרא
שון אצילי״ ״ואל תרגם אלא  כלומר ישראל״ בני ״ולרברבי רש״י( )עי׳ גדולים ל

 שמשמעותו מחתיה״ שדר ״לא תרגם לא ידו״ שלח ״לא ומלות אהרן, ובני הזקנים
 של כבודו ויו לראות שזכו טעמו ניוקא״, הוא ״לא תרג׳ אלא החטא, על ענשם שלא

מתו. ולא הקב״ה
 בו מסתכלין שהיו כפרש״י תרג׳ לא וישתו ויאכלו האלקים את ויחוו )שם(

ת תרג׳ אלא ושתיה, אכילה מתוך חוויי  דאתקבלו בקורבניהון חדן והוו דה׳ יקרא ״ו
לי א כאילו ברעוא ת ף ן כי הת״א שלפי ויען ״ברעוא״ מלת חסר ספרים בקצת ו" ע

לי א להשמיטה. צורך אין ודאי חטאו לא תן, ן כי ע בסביוניטה הגירסה כך ו
 הגדול המראה בשעת קודש ברגש שעמדו הכוונה ושתוים, אכולים והטעם ופתשגן,

 כאדם ברצון קרבנותיהם שנתקבלו על שמחה נפשם והיתה ושתיה, אכילה בלא
תן לב וטוב שטח שהוא  השוקקה נפשו והשביע ושתה שאכל אחר להקב״ה הודאה ונו

תוי, שתתה לטי חז״ל קראו וכן ש )פתשגן( תואר שם והוא יין שתוי יתפלל אל '
לי א הגירסה ספרים בשאר כ תן ן ו ש יותר והראשון ושותים, אוכלים כאלו הטעם ו

כבוד. דרך
חיזו ת׳ ההר, בראש אכלת כאש ה׳ כבוד ומראה )יו(  כאישא דה׳ יקרא ו

 הלשון כפל אכלא״ אישא ״כחיוו נ״א (148. 118. וכ״י בולוניא )סביוניטה אכלא.
יפה. עולה אינו ״כחױו״ ״וחיוו״,
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תרומה
ה )יט( כה, ק ת׳ פעמים, ב׳ מקצ טרו פי א. נ״א ספרים( )ברוב מ ר ט פי ט

ל ־ ^ ד ; • * ״ ־ ־ : • ־ 1־

טו־ויז סי מן נעשו שהכרובים לפי מפיק בלא שבעברי אעפ״י עקר ה״א במפיק מ
 ״מםיטרא שתרגם י״א.( ל״ו, ולקמן במחברת״ ״מקצה כמו בצרה, ולא עצמה צדה
מסיטרא. ושם מציטרה, כאן בתיב״ע וכן הקצה. אצל שכוותו לפי ליפי״, בית

מין ת׳ שם, לך ונועדתי )כב( איז שכנתי״ ״ואױמין תרג׳ לא תמן״. לך מימרי ״ו
 מעל אתך ״ודברתי אחריו שנאמר לפי דבורי, שטעמו ״מימרי״ אלא ״יקרי״ או

מ״ג( מ״ב, ל/ ולקמן כאן רש״י )עי׳ הכפרת.״  לקראת העם את משה ״ויצא וכן ו
הדברות. לשמוע שכוונתו דה׳״, מימרא ״לקדמות ת׳ י״ו.( י״ט, )לעיל האלקים"

בהין. דמנסכין ת׳ י״ט.( )ל״ו, לקמן בהין, דיתנסך ת׳ בהן יסך אשר )כט(
 ״דמנסכין״ יתכן נעשו שכבר הספור ואצל עתיד, לשון ״דיתנםך״ צ״ל הצווי אצל
 המשיחה אצל בו כיוצא תמיד, בהן שמנסכין הפעולה, תמידית על שמורה הווה לשון

שון תרג׳ הצוויים שבו ויקרא בספר ג' ר ת  העשיה אצל במדבר ובספר עתיד, בל
שון ויקרא(. ספר בריש מ״ש )עי׳ תמידית, במשיחה שאין לפי עבר, בל

הגביעים שיעשו שפירש נראה הפרשה. בכל וכן מצ/רין ת׳ משקדים )לג(
הון״. ״משקעין ליוב״ע המיות׳ בתרג׳ וכן כחותם מפותחות בתמונות מצוירים  בצרורי

 ב.( כ״ו, לקמן )ועי׳ בולטת, שאינה צורה עשיית הוראתו עקר בארמית ״ציר״ לשון
מציריך לשון לקרב בידי עלתה ולא  מופלג חכם מפי ושמעתי ״משקדים״, ללשון ״

 ובתלמוד י״ד.( א', )איכה פשעי״ על ״נשקד כלשון הוא המתרגם שלדעת ומפורסם
השרש' אוצר ובוקסטארץ ד, שק! שורש גיועניום ועי׳ ונעיצה, חקיקה שענינו ״םקד״

סקד. שורש לתלמוד
קנין תרין תחות וחמר ת׳ פעמים( )ג׳ ממנה, הקנים שני תחת וכפתר )לד(

וכן ,114. 148 מינכן וב״י םמ״ד ועוד בולונייא )סביוניטה בדל״ת דמינה ךמי_נוק.
 דעת סותר וזה המנורה, מן הכפתורים שיהיו צווי ומשמעותו ״מינה״ נ״א ביונב״ע(
 אלא המנורה, מן נעשים היו לא והכפתורים שהגביעים המשכן מלאכת של הברייתא
 ל״ט(. פסוק ברמב״ן היטיב )עי׳ הנרות אף יהודה ר׳ ולדברי ומחתותיה, מלקחיה

 כמו המנורה מן כלומר ממנה, אשר הקנים תחת כוונתו דמינה״ קנין תרין ״תחות
ה עליו: ומסור׳ המגרה״. מן היוצאים הקנים ״לששת אחריו בפירוש שנאמר  ממנ

תרג׳ מ ה ד מנ רי׳ ר ד או מנ׳ ב םי תר ו פ כ ה ו א מ תר בו ג׳ קד פ כ א ו  ג׳ תנינ
כ״ה(. )ל״ח, ויקהל בפ׳ לקמן וג׳ כאן פעמים ג׳ כלומר בו■

הון בוצינהא ית ותדליק ת׳ פניה עבר על והאיר נרותיה את והעלה )לו(  וי
 ״ואדליק״. נ״א מדויק׳( ספר׳ ועוד 148.114 וכ״י )סביוניטה אפהא. קביל על מנהרין

אינו ״לקביל״. ספרים ברוב עבר, על הכתוב, ללשון שוד. קביל" ״על  לשון נכון, ו
 בלמ״ד ״מאיר" הארץ״, על ״להאיר כמו מקום איזה על שמאיר משמעותו על״ ״מאיר
 ״ועשית״ כמו לנוכך צווי ״ותדליק״, ת׳ ״העלה״ להם". ״להאיר כמו אדם על מוסב

שון מנהרין״ ״ױהון ת׳ ״והאיר״ וכן הכתוב, בתחלת  אור שהכוונה הענין לפי רבים ל
פגיה. עבר על יאיר הנרות

א( ו, כ מן. עובד כרובין צורת ת׳ חשב, מעשה כרובים ) היריעות אצל או
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 שאינן כרובים תמונת בהן נארגות שתהין לפרש ״צורת״ מלת הוסיף והפרוכת
שון בולטות,  צבעים ידי על שנעשה או שנחקק דמות לרוב בארמית טורה ״צורא״ ל

 שהיו לפי לבד ״כרובין״ תרג׳ הכפורת ואצל בולט, שאינו ורוקם אורג מעשה או
בולטים.

שון ״יתהון״ ספרים ברוב )סביוניטה(, יתהין תעביד ת׳ אתם, תעשה )שם(  ל
שון ״יתהין״ שבוש. וכר  עליו ומסורת ראב״ע(. )עי׳ היריעות על שמוסב עקר נקבה ל

״יתהין".

ת מסורת-: כאן יש דתכלא. ענובין ותעביד ת׳ תכלה, ללאת ועשית )ד(  תכל
א כל ת בין ג׳ תרג׳ ד אי ענו ס א. פר ת כ  דר׳ הה'. של המסורה על בספרו — פרו

אין ול״ו• ול״ד. ד. כ״ו, שמר. א, כל דת בתרגום שבהם מקומות ג׳ נרשמו ברלינר  ו
 ״תכלת״ מלת נמצאת האלו מלאכות שלש אצל שרק אלא המסורה, כוונת ואת

ת מתורגמת בין המקומות. בכל א״ כל ״ד  י״א.(, ל״ו, ולקטן )כאן, הללאות, הם ענו
אי ס  — ט״ו וכ״ז, — ל״ו• פסוק )לקמן החצר שער ומסך האהל פתח מסך הם פר

ת י״ח.(, ול״ח, — ל״ג. ל״ו, כ  לפי ל״ה(. ול״ו, — ל״א. פסוק )לקטן הפרכת א פרו
 בהם היו והמסכים הפרכת ״דתכלא״, בהן תרגם לבד תכלת של היו שהללאות

א תרגם ראשונה בהם נאמרה שהתכלת ולפי מינים, ארבעה ל כ ת  נמשכת והדל״ת ד
שון עוד בת״א נמצא לא האלה מפסוקים חוץ המינים. שאר כל אל  ״דתכלא״• ל

 מלת אצל הדל״ד ותכלא״ ״דדהבא ת׳ וגו׳, תכלת״ ״והב נאמר והחושן האפוד אצל
 תמיד נאמר המעיל אצל — האחרים. על גם ונמשכת המינים בראש שנוכר ״זהב״
שון — תכלא״. ״גטיר תרגומו תכלת״ ״כליל  וי״א. ו״ט. ז׳ ד, )במד׳. תכלת״ ״בגד ל

 וגו׳ וארגמן״ תכלת ״רמוני וכן בעברי, כמו בסמיכות תכלא״ ״לבוש תרגומי (וי״ב
שון אבל הסמיכות. מפני וארגונא״ תכלא ״רמוני ת׳ כ״ד.( ל״ט, )לקטן  ״פתיל ל

 ״ותקשר כמו אחד, חוט שהוראתו ידוע בלשון דתכלתא״ ״חוטא תרגומו תכלת״
שון ״והוריתא״ ת׳ כ״ה.( ל״ח, )ברא׳. שני״ ידו על  בו כיוצא אהד, חוט ידוע, ל

מד. למטה" איש איש יהיו ״ואתכם ב  טעמו לשבטא״ גברא ״גברא ת׳ ד׳.( א׳, )
 גבר", ״גבר ת׳ איש" ״איש מקומות ובשאר ושבט, שבט לכל אחד איש אחד איש
הדבר. אחדות על מורה ידוע שלשון רבים וכן

ס ת׳ המשכן, על לאהל עזים יריעות ועשית )ו( לקטן וכן טשכנא. על א לפר
המשכן, על ״לאהל כפרש״י: מקור ״לפרםא״ עקר, וכן ופתשגן( )סביוניטה )ל״ו.י״ד(

״למפרם״ ליב״ע הטיוח׳ בתרג׳ וכן עכ״ל, התחתונות״, הירעות על אותן לפרום
 עמך״ וחי ותושב ״גר כגון לפעל שם להחליף לפעמים דרכו וכן הקל, מבנין מקור
 (,230 הערה 50 עמוד אוגר )עי׳ עמך״, וייתי ויתותב ״ידור ת׳ ל״ה.( כ״ה, )ויק׳.

בד. הבכורה" משפט ״לו ד  שבתון ״שבת וכן בכורותא". חזיא ״ליה ת׳ י״ז.( כ״א, )
ת לארץ יהיה ט ד לארעא יהי שטיטתא ״ניח ת׳ לד״, שב מי ש  ה׳״. קדם ת
שכן" ״אהל״, למלות שבארמית לפי הוא השנוי וטעם חד: שם רק ״ומ ן״,2״מש א

ז : - י ■ך' . .

אין  קרויות עוים של העליונות יריעות בעברי משכנא״. על ״למשכן לומר שיך ו
לקמן כן ״משבנא׳/ בידוע ״משכן״ שניהן ובתרגם ״משכן״ והתחתונות ״אהל״

 י״ד. ול״ו י״א. ל״ה, ולקטן כאן כגון ביחד שנאמרים במקום רק וי״ב. י״א, פסוק
 ״חופאה י״ד( לאהל״)פסוק ״מכסה חדשים דפוסים בקצת ״פרסא״, בלשון ״אהל״ ת׳

״חופאה הספרים בכל י״ט.( )ל״ו, ויקהל בפרשת כמו, להיות וצריך נכון אינו לפרסא"
 שחשב שהסופר ועקרית, וקדמת כ־ ״למשכנא״ שהגירסה בעליל נראה מזה לטשכנא״,

ויקהל. בפרשת ולא תרומה בפרשת כאן רק שנה לתקן,
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כמו צד ענינו ״עיבר״ דרומא• עיבר לרוח ת׳ תימנה, נגבה לפאת )יח(

הון״. ״מהרין ת׳ ט״ו.( ל״ב' ;לקמן עבריהם״ ״משני שון עיברי  שם תימנה״ ״נגבה ל
 של התרגום הכפיל לבד ״דרום" השם אלא לו אין שבארמית ולפי לדרוס, כפול
שון התרגום להשוות כדי עיבר״ ״לרוח - ״לפאת״ מלת  המלות במספר הכתוב לל

שון כדרכו,  שתי בארמית אף לו שיש י״ג.( כ״ז, )לקטן מורחה" קדמה ״לפאת ובל
 שני״, ״תולעת בזה כיוצא מדינחא". קידומא ״לרוח ותרגם בעברי כמו הכפיל תבות
שון לתרג׳ שיכול אעפ״י הכתוב, כלשון שמות בשני והורי״ ״צבע ת׳ תולעת״, ״שני  בל

 שני יש שבעברי לפי ״והוריתא", שחרג' כ׳יד.( כ״ח, -,)ברא ״שני" כמו לבד, ״והורי"
שני" לבד ״תולע״ השם שמצינו והב, לצבע שמות לבד. ״ו

• ־ד

ת' ״בירכתים׳׳, בסופהון. משכנא לוױת ת בירכתים, המשכן למקצעות )כג(
 המשכן צלעי שני של הקרשים בסוף היו שהמקצעות לפי לרבים בכנוי ״בסופהון״

שון בכנוי, אינה ״למקצעת״ שמלת ואע״פ מערב. שבצד הקרשים ששת ובקצות  ל
 בנסמך רק אלא בנפרד ברבים נוהג אינו סוף שהשם לפי לכנוי צריך בתרגום ״סוף״

בכנוי. או
שו על תמים יהיו ויחדיו )כד( א הון על ת' האחת, הטבעת אל ר שי  רי
א ת ק ע ע הכוונה לפי נכון וכן (114. 2 מינכן כ״י ובולונייא )סביוניטה חרא. ב

ת ראשיהם על מחוברים יחדיו יהיו שהקרשים האמיתות טבע  ספרים: ברוב אחת. ב
ה ״על ^י א רי ת ק עןו אינה הכוונה אבל הכתוב, ללשון התרגום השוו חדא״, ל

 וגם בארמית. כן ולא אחד כל ראש על טובן ראשו״ ״על בעברי יפה. מבוררת
 במקום למעלה הקרשים על שנותן לטבעת רק משמעותו חדא״ ״לעיזקתא לשון
 ״אל לשון נדרש המשכן דטלאכת בברייתא אבל מזה, זה יפרדו שלא חרוצים שהיו

שון וזה פנים, לשתי האחת״ הטבעת  מלמעלה הקרש את חורץ ״היה הברייתא: ל
 זה נפרדים יהיו שלא כדי והב של טבעות בתוך ונותנו מכאן ואצבע מכאן אצבע

 האחת, הטבעת אל ראשו על תמים יהיו ויחדיו מלמטה תמים ויהיו שנאמר מזה
 מקום האחת, הטבעת אל לומר תלמוד ומה האחת הטבעת אל לומר תלמוד שאין

 מלמעלה אחת זהב של טבעות שתי בו היו וקרש קרש וכל הבריח, את בו שנותנים
 ״בעיזקתא לשון זה לפי והנה ע"כ הבריחים״ את נותנין היו שבהן מלמטה ואחת
תוך שניהם, שמשמע מאוד נכון בבי״ת חדא״  כמו הטבעת, אצל וגם הטבעת, ב

היריעה. שפת אצל היריעה״, ״בשפת
בגו ת' הקצה, אל הקצה מן הקרשים בתוך מבריח התיכון והבריח )כח(

״מן הכתוב כלשון תרגם לא הקצה״ אל הקצה ״מן לסיפי. סיפי מן מעבר ד©יא
שון לםופא״ סופא  הבריח כמ״ד דוקא משמעותו תהיה שזה לפי ובידוע, יחיד ל

 של ודרכו רוחות, ג׳ מסבב שהיה כלומר ב.( צ״ח, )שבת עומד היה בנם התיכון
שון לבחור שאפשר מקום בכל אונקלום  הכתוב כלשון רבותינו מדרשי שסובל בל

מלת על מוסב והנסמך וסמיכות, רבים לשון לסיפי" םיפי ״מן תרגם לפיכך עצמו,
עיידפ לםיפי דפיא םיפי מן מעבר ושיעורו ״רסיא", ״בירכתים״ כיג(. פסוק לעיל מ״ש ;א,)

 כל הכתלים שלשה של הקרשים לקצ־ת הקרשים קצות מן לפרשו יש ״בסופהון״ ת'
 שבנס הט״ד דעת ג□ וסובל וכפרש״י, המשכן במלאכת שמפורש כמו לעצמו אחד
ביחד. הכתלים לשלשת הקרשים של לםפי״ סיפי ״מן ופירש היה,

הוא לגר נתינה בעל הגאון הרב לדעת ויעיל. ת בדיו, את והובא )ז( בו,
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על וצ״ל ט״ס ת אינו הפעל, מבנץ שהוא וי  לתרגם דרכו סתמי פועל אצל טעות. ו
שון הפעל  לפניו״ ״ויושם כעך, ״,יסבון ת׳ ד.( י״ח, )ברא/ נא״ ״יוקח כמו רבים, בל
כן ״ושויאו״ ת׳ ל״ג( כ״ד, )שם שון ויעיל ת׳ וכאן רבים, ו הבדים שהבאת לפי יחיד ל

 ״ויתלפץ״ ת׳ ז׳.( כ״ח, )לקמן ״וחובר״ בו כיוצא אחה ע״י ונעשה קל דבר בטבעות
שון  )לעיל ף השלח את בם ״ונשא כנגדו האפוד. על שמוסב הענין לפי יחיד ל
בשנים. אלא נטול שאינו לפי בהון״, נטלין ״ױהון ת׳ כ״ט.( כ״ה,

״אמות״ בהוראת ״באמה״ של הבי״ת אמין״, ״מאה ת׳ באמה״, ״מאה )ט(
 ״באמין״ בתרגום מקומות ובהרבה כאן נמצא ספרים בכמה בארמית, כלל נוהג אינו
כן חדא״ ״לרוחה ת׳ האחת״, ״לפאה טעות. והוא ת כמו עיקר ו א  תימנה״ נגב ״לפ
שון ״לרוח״. ת׳ בפסוק( )כאן  בכל תרגומו העולם מרוחות אחת שכוונתו ״פאה״ ל

שון המקרא ש. והוא חד״ ״לעיבר הנוסחא חדשים בדפוסים ״רוח״. בל שבו

 עימהון דאשלימית ת׳ חכמה, רוח מלאתיו אשר לב חכמי כל אל )ג( כח,
 לב". ״חכמי על שמוסב לפי ל״ר עימהון דאשלימית ת׳ ל״י ״מלאתױ״ חוכמא. רוח
 הנשים. וכל וימלא. ואמלא. מלאתיו באורי׳. ה׳ ותרג׳ קרא חכמה מסורת: כאן יש

 בתורה מקומות בחמשה פירש קבוץ. חוכמא לנהרדעי אבל לסוראי כן נון. בן ויהושע
שון שלא חכטא הכתוב כלשון מתורגמת חכמה מלת בתרגומים כן ידוע, בל

הם ואלה בקבוץ. בסביוניטה וכן בקבוץ. חףכמא כתוב בנהרדעי אבל הסוריים
א )כאן(, חכמה״ רוח יו ת א ״מל ל מ א ה״ אלקית רוח אתו ״ו חכמ  ל״א, )לקמן ב
כל ׳ל״א.( ל״ה, )שם בחכמה״ אלקים רוח אתו ״וימלא ג׳.(, ם ״ו שי  אשר הנ
ה אתנה להן נשא מ חכ ע כ״ו.(, פסוק )שם העזים״ את טוו ב ש הו  נון בן ״וי
 הנוםחא נון בן יהושע אצל )בסביוניטה ט.( ל״ד, )דבר׳. חכמה״ רוח מלא

א״ ת חוכט בשלשה בתורה עוד נמצאת חכמה מלת והנה המסורה(. נגד ידוע לשון ״ ־ד : :
ב׳.( א׳. ל״ו, ~ ר. ל״א, )לקטן פסוקים א ומתרגמת ו ת מ שון חוכ ההפרש ידוע, ל ־ד : :
שון שתרגם שהמקומות הוא, ביניהם, א ידוע אינו בל מ כ בצלאל על מוסבים חו

 מחשבות לחשבות העוקרית, חכמה על ויתירה פרטית חכמה להם שנתנה ואהליאב
 הנשים חכמת וגם אותן, יעשו איך לאחרים ולהורות המלאכות תחבולות ולהמציא

 אותם״, טווין היו העזים גבי ״שמעל כפרש״י יתירה חכמה היתה העזים את שטוו
 בצלאל פי על עושים שהיו לב חכמי בשאר בהם שמדובר האחרים במקומות אבל

 להבין משכיל אדם כל בלב שהיא והכללית העיקרות החכמה בלבם שהיתה ואהליאב,
 תרג' באלו להם, שהורו מה ובכשרון בדעת לעשות וללמוד דבר מתוך דבר

ט ב שון תא חו ולכל הנפש פעולות לכל ויסוד מקור הוא כי החשיבות מפני מפריט, ל
 אותו״, ״ואמלא טלאתיו״, ״אשר פרטי חכמה אצל שתרגם וזה וכשרונות. המדעים

שון  על פרטית חכמה תוספות שענינו עימיה״. ״ואשליטית עיטהון״ ״אשלימית בל
 אוחו מלאתי משמע שוה יתיה״ ״ומליתי תרג׳ ולא מעיקרא להם שהיתה החכמה
 נון בן ״ויהושע בפסוק הסביוניטה גירסת ליישב יש זה ולפי לבדה. הפרטית בחכמה

שון חוכמתא״ רוח ״איתטלי שת׳ ט.( ל״ד, )דבר׳. חכמה" רוח מלא  שהכוונה ידוע, בל
אפשרי. היותר השלמות במעלת העקרית חכמה והיא ממשה, שקבל הנבואה רוח

 וטעילא ואיפודא חושנה ת׳ ואבנט, תשבץ וכתנת ומעיל ואפד חשן )ד(
תונין .148 .114 .2 מינכן וכי״י בסביוניטה הגירסה כך והימינין, מצינפן מרמצן וכי
שון הראשונים שלשה ועיקר ליב״ע. המיוח ובתרג׳  לשון האחרונים ושלשה יחיד ל

אחיך לאהרן קדש בגדי ״ועשו בפסוק שנאמר כמו אהרן לבני אף שנעשו כיון רבים



109 כח תרומה שמות
שון שבכתוב ואע״פ ולבניו.  ״מגבעות״ נקראות הן בניו ואצל באהרן רק ״מצנפת" ל

שון ״קובעיף, ובתרגום  כ״ה, )יומא ״מצנפת״, נקראה הדיוט כהן של גם חכמינו בל
 לפי רבים לשון צ״ל אהרן בגדי על רק שמוסב שאומר לטי ואף ב.( וע״א, א.

 בגדים לארבעה אחרים עוד לעשות צריך בגדים לשמונה חוץ ואבנט מצנפת שכתנת
 ובקצתם ל״י, שכלם יש מתחלפות גרתאות שלנו ובספרים בק׳׳ק. יה״ב לעבודת
ל״ר. ״המינון״ רק וברובם מרמצן״ ״כיתונין

 בארמית שאין לפי ״תקוניה״ ת׳ ״אפדתו״, תקוניה. והמין ת׳ אפדהו, וחשב )ח(
 תקון ״וית ת״י כ״ב.( ל', זהבך״)ישע/ מסכת אפדת ״ואת וכן ״אפד״, משם נגזר פעל

 ״ותתקין״, ת׳ ז'.( ח/ )ויק׳. לו״ ״ויאפר ה׳.( כ״ט, )לקמן לו״ ״ואפרת דהבכון״, מתכת
תו: ״וחשב פרש״י וכן ״ואתקין״,  לכהן ומתקנהו מאפדו הוא ידו שעל וחגור אפוד
ומקשטו״.
שתה שמהת וית ת׳ השנית, האבן על הנותרים הששה שמות ואת )י(
לו דאשתארו שמוסב ״תגלוף״, מלת הוסיף ופתשגן( )סביוניטה תניתא. אבנא על ף תג

כן שלפניו. בפסוק הנאמר ישראל״ בני שמות עליהם ״ופתחת על  אצל דרכו ו
 כמו ביותר. הכוונה לברר כדי לשנותה רחוקה קצת שהיא תיבה על שמוסב מאמר
 א תור יגח ישראל לבר ״או ת׳ ל״א-( כ״א, )לעיל יגח" בת או יגח בן ״או בפסוק

מוד נכונה תוספת היא האוג״ר ב״ס לדעת וגם ישראל״ לבת או אוד)ע  (.174 הערה ,52 מ
שון הוםיף ולא כתוב: ובפתשגן עליהין ״ותגלוף הקודם בפסוק לו שסמוך לפי ברא

ישראל״. בני שמהת

 וכן הרות, טעמו ״מפרש״ דעיוקא. כגלף מפרש כתב ת׳ חותם, פתוחי )יא(
חיא", על ״מפרש ת׳ ט״ו.( ל״ב, )לקטן הלחות״ על ״חרות  ״וכצפעוני מלשון והואי לו
פ'. הבקר" ״במלמד בארמית וכן עקיצה, שענינו ל״ב.( כ״ג, )משלי יפריש״ שו  ג/ )
 מכה שהחורש חד ברול שבראשו מטה הדרבן, שהוא תוריא״ ״בפרש ת״י ל״א.(
ש״א. מחרשתו" את ״ללטוש וכן הבקר, בו ועוקץ  פרשיה", ית ״לחרפא ת״י כ׳.( י״ג, )

בין ברול, בעיט חקיקה ע״י שנעשה כתב הוא מפרש״ ״כתב זה לפי  נחקק שהכתב י
 סביבות החומר שנחקק או דעיוקא״, ״כגלף האבנים אצל שהוסיף וזה כחותם, ועמוק
 כן פירשו בסעגעדין אב״ד שהיה לעוו דר׳ המפורסם הרב )גם בזלט, והכתב הכתב
 המשכן כלי ה' )רמב״ם בולט היה הציץ על שהכתב ולפי הכתיבה( מכשירי בספרו

 הזהב הציץ באחורי דוחק שהיה כלומר מאחוריו, הציץ חותר שהיה ג'.( ט, פ'.
 )כ"ח, הציץ אצל ותרגם )הראב״ד(, מלפניו בולטות שהאותיות עד הכתב במקום

שון ל'.( ול״ט, ל״א.  מסורת ויש דעיזקא". ״כגלף תוספת בלא לבד מפרש״ ״כתב בל
 דמשתבשין ב׳ דעזקא 1כגלף ספרים ורוב בסביוניטה בגלף )מסורה בגלף מפרש כתב

 אצל דעױקא״ ״כגלף הטלות שבהם הספרים המסורה כוונת ודומיה. והאבנים בהון,
 זהב משבצות מסבת השהם אבני את ״ויעשו ובפסוק ל'.( ול״ט, ל״ו, )כ״ח, הציץ

כלומר ודומיה והאבנים והסיטן: משתבשים, ו'.( ל״ט, )לקמן חותם״ פתוחי מפתות
א. כ״ח, י״א. )כ״ח, האבנים או והאבנים הלשון שבו במקום ד( ול״ט, כ" ״  באלה י

 ואצל הציץ, אצל שהוא האבנים לשון בו בשאין ולא דעיזקא״ ״כגלף בתרגם יש
 י״ל ואפשר שם, נוסף לא מדוע צ״ע אבל ו'.(. )ל״ט, ׳,השהם אבני ״את לשון
״גליפן״ מלת מפרש״ כתב ״גליפן שתרגם חותם פחוחי מפתחת שם שנאמר לפי

אינו נגלף שהכתב ביותר משמעותו מפרש״, ״כתב מלות עם מחוברת  צריך ו
 תפתח ^חותם פתוחי אבן חרש ״מעשה בפסוק אבל דעיזקא״. ״כגלף להוסיף

תרתין ית תיגלוף דעיזקא כגלף מפרש ״כתב ת׳ י״א.( )ל״ח, האבנים״ שני את
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 שאפשר אבניא״ חרתין ״ית למלות מחברת ״תיגלוף״ שמלת לפי להוסיף צריך אבניא״
א האבנים שינלוף להבין ל  י״ר.( ול״ט, — כ״א. )כ״ח, ביותר ועוד ב, בת ה ו
״ואבניא ותרגומו /,חותם פתוחי — — — וכר תהיין ״והאבנים הלשון שבהם
ב--------יפויין ת נמצא היה לא בסוף הוסיפו לא אילו דעיזקא", כגלף מפרש כ

ת בעברי כתוב שלא לפי כלל, ״גלף״ פעל הכתוב בתרגום חו ת מפו  חותם׳/ פתוחי ״
שון בתרגום להוסיף צריך היה מקום ומכל  לבד מפרש״ ״כתב שלשון כיון ״גלף׳/ ל
שון לשנת שלא וכדי הכתב, מהות על בבירור מורה ואינו סתום הוא  בלשון הכתוב ל
ל ״ת  מלות לתרגם לא בחר בכתוב, שאינו פעל מוסיף שהוא מפרש״: כתב ף ו ג

תןבתחלה: שתרגם כמו הותם״ ״פתוחי  הכוונה לברר דעױקא״ כעלף מפרש ״כתב או
 ן שי ב ת מש ב׳ במסורה שכתוב ומה — כלל. הכתוב בנין ישנה שלא באופן האמיתית

שון בשניהם שבציץ לפי הוא מקומות ג׳ הם ובאמת  קדש חותם ״פתחי אחד ל
לשנים, חושבם אינו אחד, וענינם לה׳״

כן זהב, משבצות מסבך! )שם( מרמצן משקען ת׳ ויג/( ר. ל״ט, לקמן )ו
 ״טשקען״ ת/ ״מםבת׳/ דדהב. ספרים ברוב (114. 148. מינכן וכי״י )סביוניטה בדהב

 לפי שמהן״, ״מקפן ל״ח.( ל״ב, )בטד/ שם״ ״מוסבת כמו ״מקפן׳/ כפשוטו ולא
 משקעים המשבצות שגמרו אחר אלא במשבצות, האבנים שמקיף עשייתן דרך שאין

כמו פעול, בינוני כטומשכצות משבצות מלת פירש עיקר, בדהב״ ״מרמצן בהן. האבנים
מהטסורה בברור מוכח וכן בטלואתם׳/ יהיו זהב ״משבצים כ׳.( פסוק )לקטן שמפורש

ש, וגם בע״ה, אבאר כאשר  משובצות שהכוונה משמע ו.( כ״ה, )לעיל הרטב״ן בפירו
 משקען להיות צריך והיה שם ״טרמצן״ מלת דדהב״ מרמצן ״משקען בנוםחא ע״ש.

 עיקרית. ואינה מאוחרת דדהב טרמצן שהגירסה בעליל נראה מזה דדהב. במרמצן
 טרמצתא ושאר ויעשו. ועשית, באורי׳, ב׳ מרמצן דמתרג׳ משבצות :מסורת כאן ויש

 פעמים: ה׳ מצאנוה הלא קשה, באוריתא״ ב׳ ״מרטצן במסורה שכתוב מה חרג׳:
צין בסביוניטה )שם — ו. ל״ט, — י״ג. כ״ח, — י״א. )כ״ח, מ ר  — י״ג. ל״ט, וצ״ע( ט
 ועשית באוריתא, ב׳ בנפרד שם מרמצן שלשון המסורה כוונת (— ט״ז. ול״ט,

 התרגום ובתם ט״ז.( )ל״ט, זהב משבצות שתי ויעשו י״ג(. )כ״ח, זהב משבצות
שון השם תרג׳: מרמצתא ושאר בנפרד, השם והב, של משבצות דדהב, מרמצן  בל

 ול״ח, — כ״ה. וכ״ח, — י״ד. )כ״ח, ידיעה בה״א ״המשבצות" בכתוב שהוא כמו ידוע
 ״מוסבות הלשון --( י״ג. ול״ט, — ר. ל״ט, — י״א. )כ״ח. האחרים במקומות י״ח.(

 כמו פעול בינוני בזהב משובצות הכוונה בדהב״ ״טרטצן ובתרגום זהב" משבצות
 ויעשו. י״ג.(, )כ״ח, ועשית. באוריתא, ב׳ דדהב מרמצן עליו ומסורת לעיל, שפרשתי

,ט״ז )ל״ט,  משבצות ״מסבת בכתוב שנאמר במקום והוא מתרגט/ ברהב ושארא (
 למלת סמוך שהוא לפי הטעם י״ג.( ול״ט, — ו/ ל״ט, — י״א. )כ״ח, זהב".

 בכמה דרכו וכן המלות, לוווג בפעל ״משבצות״ השם גם תרגם פעל שהיא ״מםבות״
מקומות.

סטרוהי. תרין דעל גדילן חרתין וית ת׳ העבתה, שתי קצות שתי ואת )כה(
 לצורך התרגום ״הפך ט״ז.( א׳. )ויק׳. כתב הרמב״ן הטלות, סדר שנה מדוע צ״ע
סיפי תרין ״וית כפשוטו תרגם שלא שהטעם י״ל אפשר ולענ״ד בו״. שיודע דבר

מן ידוע שהיה לפי טרמצתא״ תרתין על תיתין גדילן דתרתין  התרגום שנעשה בז
 לפיכך אחת, לדעת מכריע היה הלשון כזה תרגם ואלו בדבר, חולקים שרבותינו

שון בוחר  ״ואת לשון של תרגום הן םטרוהי״ תרין ״דעל מלות — שתיהן. שסובל בל
הפסוק בסוף למעלה, בסמוך המכרות החשן קצות התרגום לפי שכוונתו קצות" שתי
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 אבינו" את ״הקטן כמו ואצל, ואם, טעמה ״ואת" ומלת החשן", קצות ״אל הקודם:
 שתי )החשן( קצות שתי ואצל כמו הכתוב ושיעור אבונא׳/ ״עם ת׳ י״ג.( מ״ב, )ברא׳.

 גדילן תרתין ״וית שתרגם ווה קצותיו שתי שעל העבותות שתי כלומר העבותות,
םטרוהי״. תרין רעל

 והוא כ׳. ל״ט, וכן )סביוניטה( לופיה בית לקביל ת' מחברתו, לעמת )כד(
 כאן יש כנוי. בלא ״מחברת" של תרגום ווה לופי״ ״בית הגירםה ספרים בשאר נכון.

ל מסורת: מו ת אלה ו ד מ מו  ר״ל תרג׳. מקביל דויקרא _ממול ג׳. ר ת מלקביל ש
ל כ׳. ל״ט, לקמן וכן כאן, מו  ח׳.( ה/ )ויק׳. ערפו ממול אבל מלקביל, ג׳ ר ת פניו מ

 ״ונתת ממש, זה נגד זה טעמו יל ב מלק שלשון ההבדל לענ״ד תרג׳. מקביל
 פניו נגד מלמטה שיתן כוונתו פניו" ממול מלמטה האפר כתפות שתי על )הטבעות(

לי", לק ״מ ת׳ ה׳.( כ״ב, )במד׳. טמלי" ישב ״והוא בו כיוצא ממש, האפר 1שי  אבל ב
 אחורי כל אורך והוא העורף את הרואה ״טול כוונתו ערפו" ממול ראשו את ״ומלק

ש״י(, הצואר"  ממש נגדו הצואר אורך כל ולא קצר שהוא הראש גב הוא ועורף )ר
 המליקה שמקום בבחינת ערפו ממול שמלוק כלומר קדליה. מקביל שם תרגם לפ־כך
כנגדן מצומצם שיהי ולא העורף את יראה

ר הח׳ של בספרו מסורת כאן יש )ל< דמתרג׳ ד׳ לפני .42 עמוד ברלינר ד
 בבאו דפסוק. קדמא חשן אל ונתת וםימנ׳ באורי׳( ד׳ )צ״ל בפרשה ג' ד׳ לקדם

ר. הח׳ — והקרבת:  ל׳.( פס׳. )ר״ל כ״ט כ״ח, שמו׳. :הפסוקים אלו הצטיין ברלינר ד
מד׳. והקרבת ל״ה.( )כ״ח, בבאו שבפסוק. ראשון ר לפגי  טעות וזה וי׳.( ח/ ח', )ב

 וו במסירה קמשונים שעלו ראינו והנה ה׳ לפני מלות נמצאו לא ח' פסוק שם כי
אין  ששה ומצאתי מדויקים ספרים ועוד סביוניטה בדפוס עינתי עליה. לסמוך ו

א'.( ד׳. לקדם תרג׳ ד׳ לפני מקומות שטו׳. ה׳ לפני בבאו ) ב׳.( ל׳.( כ״ח, )  אל בבאו ו
ד׳.( (ל״ז ל״ד, )לקטן ה׳ לפגי משה ובבא )ג׳.( ל״ה.( פסוק )לקמן ה׳ לפני הקדש ( 
 )ויק׳. ה׳ לפני ובא )ה׳.( ר.( ד/ ויק׳. ) ה׳ לפני מעד אהל פתח אל הפר את והביא

מר. ה' לפני קרבנם את ויביאו )ו׳.( ט״ו-י״ד.( ב /ג׳ )  שאצל ברור הכלל יוצא מזה (ו
 או מעד לאהל קדוש למקום אחר ממקום ביאה שכוונתו הבאה או ביאה לשון

 שמורים לשונות שאר כל ואצל פני״, ״אל כמו לקדם - לפני תרגם המשכן לחצר
 ביאה דוקא אינו שטעמו קרב לשון אצל וכן קדם תרגם שם שנעשה פעולה על

 ״קח כגון שבקדושה לדבר התקרבות או המזבח על הקרבת אלא אחר, ממקום
מד׳. הלוים" את אי". ית ״קרב תרג׳ ו׳.( ח/ )ב  הלוים את ״והקרבת בפסוק ובודאי לו

 שכבר לפי המשכן לחצר אחר ממקום הבאה הכוונה אין י׳( פסוק )שם ה׳״ לפני
 שם הקריבום אלא מעד״, אהל לפני הלוים את ״והקרבת הקודם בפסוק נאמר

שון בו שיך לא לפיכך בסמוך, בענין הנאמרות ולתנופה לסמיכה  כיוצא לקדם, ל
במדבר חונים שהיו לפי ה״/ קדם ״קרבו ת׳ ט׳.( ט״ז, )לעיל ה׳״ לפני ״קרבו בו

 ה׳ כבד והנה המדבר אל ״ויפנו שנאמר כמו לכך, המיוחד אחר למקום הלכו ולא
 ד׳ לפני במסורה כתוב היה שמעקרא אפשר ולענ״ד י'(. פסוק ;שם בענן״ נראה

 ותחת בספרא ג' שצ׳׳ל אפשר ועוד בשבוש. ג' ונכתב באורי׳ ו׳. ר לקדם דמתרג׳
 מכתב קבלתי לבי לשמחת י קרוב. יותר וזה ל״ד(. ל״ד, )לקמן ובבא צ״ל והקרבת

 וחפש איטאליעו בארץ הפעם עוד שהיה השערתי, לו שהודעתי ברלינער דר׳ טהח׳
 ג׳ לקדם בו שכתוב מקוימת, השערתי ומצא מיילאנד בעיר אמבראזיא של בכ״י

בספרא(.

ה ו פ ויהי ת׳ בתוכו ראשו פי והיה )לב( ברוב לגויה כפיל מי  נ״א ספרים(. '
שאין רישיה״ ״פום הנכון (176 סימן 52 )עמוד אוג״ר ב״ס לדעם רישיה״. ״פום
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שו״, מלת להשמוט טעם שום  מלת להוסיף שצרים כיון הטעם: לענ״ד אולם ״רא
 תחתיה, ״ראשו״ תיבת השמיט ״בתוכו״ מלת של האמיתית הכוונה לברר ״כפיל״

בן ברור והענין המלות, מספר להשוות כדי מו שו״, מלת בלא אף ו  לפי ״רא
ש״. מלת בלא כ״ג( ל״ט, )לקטן בתוכו״ המעיל ״ופי נאמר שבעשייה ״רא

מוני הון דדהב ווגין ת׳ סביב, בתוכם והב )לג(.ופע ״בתוכם״ סחור. סחור ביני
ש״י: ״ביניהון״ ת׳  שהפעטונים הרמב״ן כדעת ולא אחד, פעמון רמונים שני בין כפר

הוף. תרגם שלא הרמונים, בתוך ממש היו  לפי רמב״ן( על שהקשה רא״ט )עי׳ ״בגווי
רש״י. כדעת מוכח עי׳ב.( פ״ח, )זבח׳. הגמרא שטסוגים

:פרש״י קודשיה. עוית ית אהרן ויטול ת׳ הקדשים עון את אהרן ונשא )לח(
שון אהרן ״ונשא שהציץ כיון וגו׳ על״ ״ױםלח תרג׳ לא ואונקלום עכ״ל, סליחה״ ל
 העדה״ עון את ״לשאת אבל מעשה, עושה אינו ואהרן ב׳.( ,,ז )יומא טרצה עצמו
ק׳.  אתך אביך ובית ובניך ״אתה בפסוק וכן כנשתא״ חובי על ״לסלחא ת׳ י״ז( י׳, )וי

 א׳.( י״ח, )במד׳. כהנתכם״ עון את תשאו אתך ובניך ואתה המקדש עון את תשאו
חון--------טקדשא חובי על ״תסלחון ת' סל שהם לפי כהנותכון׳/ חובי על ת

 בענין פרש״י ושם הקודש משטרת את ובשמרם בעבודתם מעשה ידי על מכפרים
פתשגן. ב״ם שם ט״ש עוד ועי׳ וצ״ע, אחר

ט, ב( כ ם סלת ) ת אתם, תעשה חטי סל טין ת׳ חי )סבױנ/ יתהון תעביד ד
ם. קרא סלח עליו מסורת ספרים( ורוב רגו ת  בנסמך ג״כ בתרגום סלת ר״לשטלת ו
שון ולא תינו לפי לע״ד נראה הטעם דחיטין׳/ ״סולתא נ״א ידוע, בל  מכאן למדו שרבו

 עי׳ מ״א יוד פרק דחובא דבורא ויקרא )ספרא חטין, היא במנחות שנאמר סלת שכל
 ״םלת״ טלת ולא ״חטים״ מלת המאמר עיקר וה ולפי צ״ה סימן שם והמצוה התורה
 שם א׳(. ב/ ויקרא כ״ד. ל״ה לקטן מש׳ )עי׳ ידוע בל׳ ״סולתא׳' תרג׳ לא לפיכך
באריכות. הכלל בארתי

 כל ״ואת וכן (148 וכ״י )םבױניטה תשפוך ת׳ וגר תשפך הדם כל ואת )יב(
ק׳. ישפך״ הדם מו ״ואת ול״ד.( ל׳. י״ח. ז׳• ד', )וי  ת' כ״ה.( פסוק )שם ישפך״ ד

שגן: כתוב ושם ״ישפוך״ ת  ברוב ותרגום. קרא ישפוך המורח. יסוד אל ״ישפך בפ
שוד׳/ באלו הגרסה ספרים שוד״. ״תי  לפי עיקר נראה בתרגום שפיכה לשון — ״ײ
שדי״ שלשון שחיטה. או הריגה בהוראתו אלא נמצא אינו ״דטא״ עם מחובר ״

כותב: לגר נתינה ב״ם הג׳ הרב למדבחא. ותסיק ת׳ הטובחה, והקטרת )יג(
יתורג׳ הסמים מקטרת חוץ ״אםקא״( )ר״ל העלא בלשון תתורגם הקטרה ״כל

סטין״. ״אםקא מקומות בכמה מצינו הקדש בכתבי אבל ״ויקטר״  בטח״כ עכ״ל. בו
 להקטיר הוא אהרן מזרע לא אשר זר איש יקרב לא אשר ״למען הפסוק מטנו נשמט
 לקמן מסורה )עי׳ בוסטין״. קטורת ״לאםקא ת״א ה׳•( י״ז, )בטד׳. ה׳״ לפני קטרת

 אונקלום תרגמו וכראוי מצווה במקום סמים הקטרת אצל רק הוא: בזה הכלל א.( ל׳,
תן שון נביאים על ב״ע ויונ  )במד׳. בור כגון בעברה הקטרה אצל ולא ״אקטרא׳/ בל

שון שרוב ולפי ה.(. י״ו,  או בור בעבירה, הקטרה על טוסב בנביאים סטים הקטרת ל
שון התרגום לרוב בהם נמצא במה על  כהלכתה הקטרה כשהכוונה אבל ״אסקא׳/ בל

ש״א אפוד לשאת קטרת ״להקטיר כגון ״אקטרא׳/ בלשון יונתן תרגם  וכן כ״ח.( לפני״)
א. לפני אשר אתו ״והקטיר ט״  ״ומקטר - בוסטין״ קטורת ת״י״לאקטרא ( כ״ה ט/ ה׳״)

 להקטיר״ הטובח על ״ויעל פסוקים בשני ורק ה״׳. דקדם בוסטין קטורת עלוהי
 ״לאקטרא״, בשניהם ת״י א׳.( י״ג׳, )שם להקטיר״ הטובח על ״עמד ל״ג.( י״ב, )מ״א.
תרג׳ שכבר הלשון כפל מפני ״לאסקא״ תרג׳ לא בראשו בעבירה. שהוא אעפ״י
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 ״קאים לתרגם יכול היה לא ובשני איגורא" על וסליק - איגורא על ״ואסיק בפסוק

 למעלה, בידו הקטרת היה כבר להקטיר, המזבח על כשעמד לפי לאסקא" איגורא על
אין להעלות. שטעמו ״לאסקא" לומר שיך ו

ק'(, ספד ועוד )סביוניטה בהון ר0ךאיתב ת׳ ר,9כ אשר )לג( נ״א מדוי
תיפר״ ר מסורת בו ויש אינהדאיק, ״די פ ב ת אי ר ד א ש ת ו 0די מה יודע ואיני ר:2

אר. הוא ש ״דיתכפר״, מלת בתרגום ימצא ואיה רע, לו אין ינפר" ״אשר לשון ו
אר שתחת ואפשר ש  קבלתי לפ״ק תרל״ב שנח מרחשון ב׳ ד' יו׳ )היום צ״לינ״א. ו
 בכ״י הפעם עוד עיין כי איטליא, מארץ ששב אחר ברלינר, דר׳ מהח׳ מברלין איגרת

א״ד תכפר אי ד כתוב ומצא מיילאנד בעיר ספרים בעקר אמבראזיא ת ו כפר, די
א״ד ת ר״ת ו אי ם(. ו ר דגו

 מוסב ״ונקדשתי״ טעמו ״ואתקי־ש" ביקרי. ואתקדש ת' בכבדי ונקדש )מג(
שי ״הוא לאהרן משה שאמר מה מרומז שכאן חז״ל כדרשת הקב״ה, על  ה׳ דבר א

שם. רש״י עי׳ ג׳.( י׳, )ויק׳. אקדש״ בקרובי לאמר
בוסמין. קטורת עלוהי מדבחא ותעביד ת' קטרת, מקטר מזבח ועשית )א( ל,

מן עליו: מסורת א סי ח א מדב טר ק א הרן ל א: א ק ס א  מלת אצל כאן פירש ל
א ח א, תרג׳ מדב טר ק א  אהרן מזרע לא אשר זר איש יקרב ״לא בפסוק אבל ל

א ת׳ ה.( י״ז. )במד׳. להקטיר", הוא ק ס א  ע״ש(. י״ג. )כ״ט, לעיל שפירשתי כמו ל
תרג׳ קטרת מסורת: כאן יש עוד מ ת ד טור אורי׳: י״ד בוסמין ק  גדולה )מסורה ב
 מתורג׳ שהשאר פסוקים י״ד מסומנים ר״ל במסורה (43 עמוד ברלינר דר׳ הח׳ של
שטו׳. סמ־ם" קטרת עליו ״ויקטר הפסוק אבל ידוע, לשון א טי ס בו  לא כ״ז•( ט, )

מין, התרגום הספרים בכל ושם בתוכם, נמצא ס בו ת ר טו  האחרון שהסימן אפשר ק
מו שי הן וי לי טר צ״ל משובש ודאי שהוא ע ק ליו וי  ברלינר דר׳ הח׳ כדעת ולא ע
מו שי ל״ג, טרה ק י  ״קטרה״ ולא ״קטרת״ מלשון רק מדברת המסורה כי י׳.( )דבר׳.
 י״ד תחת ט״ו המספר להגיה שצריך או בוםטין״ ״קטורת מתורג׳ זה שגם אעפ׳׳י

י״א. ב/ ד״ה.
רז. י ת ו נ תק א י ספר׳ בשאר )םבױנטה(ת י ת ו ר פ ש ב ת׳ הנרות, את בהיטיבו 0)

ש״י: הנרות את ומנקה כשטיפה טעמו ״בשפרותיה״ היטיבו: כפר  הבזיכין נקזי לשון ״ב
קנו א ב מסורת בו ויש עכ״ל בלילה" שנשרפו הפתילות מדשן המנורה של  יה ת ת

ה נ״א תי פרו ש ״ײאשפרותיה״• אמר לא למה וצ״ע ב
תיו" קרנתיה. על ת׳ קרנותיו, על )י(  חוץ ״קרנוהי" מקום בכל תרגומו ״קרנו

תיו" ארבע ״על כ׳. מ״ג, וביחזקאל מזה, הטעם. יודע ואיני ״קרנתיה׳/ שת״י קרנו

• כי א ש ת

 תרג׳ לא ודמיסכן. - דעתיר ת׳ ימעיט, לא והדל ירבה לא העשיר )טו(
 עני ידוע עשיר כוונתו שאין לפי ידיעה בה״א לרוב כדרכו ״טיסכנא״ — ״עתירא״

 תואר אצל בעברי ידיעה ה״א עני. שהוא מי כל עשיר, שהוא טי כל אלא ידוע,
בך ״דרכיך ת׳ נ״ד.( כ״ח, )דבר׳. והענוג" בך ״הרך כגון הוא" ״אשר כמו הוראתה
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מפנג״. המטהר הכהן ״והעטיד ״דיקרב׳/ ת' ״הנגע״ פעל, אצל ידיעה בה״א וכן וד

מךכי" ת׳ י״א.( י״ד, )ויק/ המטהר״ האיש את מיד — ״ד /2״ד ״המכה אכל י'
מד. הכה" אשר ב לתרגם רצה לא הלשון ליופי דאיתקטיל״, ״קטילא ת׳ י״ד.( כ״ה, )

 מה וגם ושמלה לחם ב״ם של וקושיות ההשערות כל יפלו בזה דאיתקטיל״. ״דקטיל
לגר. נתינה ב״ם אחריו שהעיר

א ח' דרור מר )כג( ר א, 114. מינכן בכ״י )סביוניטה(. דכיא מו ל ורוב מו
א״. ״מירא ספד מ״מ דכיא׳/ ״מירא התרגו' פעמים כמה נזכר חכמינו ובספרי דכי

־ד **

א הנוסחאות ר א, מו ל  שגיאות אם עיון צריכות מאד, המדוקים בספרים שהן מו
לא. אם הן

שמן )כד( א. נ״א ועוד( )םבױנ׳ הינא מלו ויתא ומשח ת׳ הין, זית ו על מל
הוםפה ״מלו״ תיבת לכאורה ע״ש. פירשתיה ושם ל״ב. י״ו, לעיל מסורת יש מלו מלת
 ;תרג הקדש״ בשקל מאות חמש ״וקדה )כאן( שהוסיף שכשם ונל״ד לצורך, שלא

קל ״וקציעתא ת הקודם, בפסוק הבשמים בכל וכן קודא״ בםילעי מאה חמיש מ
לו זית שמן אצל הוסיף כך מתקל מלת הוסיף להשוות הין, של טדה שיעור הינא, מ

הענינים.
מקודש, יהי כלומר יתקדש, בהון דיקרב כל ת׳ יקדש, בהם הנגע כל )כט(

רש״י. עי'
נ"א עקר. והוא ״םוך״ משורש יתסך, ת׳ ייסך, לא אדם בשר על )לב(

לקרבן. יין יציקת שענינו ״נםך״ לשרש שהוא שבוש ״יתנםך״
הו תעשו לא ובמתכנתו )שם( מו הו״ ירקח אשר ״איש כותיה. ת׳ כ מו כ

 מוסב ״ובמתכנתו״, כאן שנאמר לפי :ההפרש בדל״ת, דכותיה, ת' הסמוך( )בפסוק
 של כטתכנתו שמן יעשו שלא התרגום לפי והכוונה המתכונת, על ״כמוהו״ לשון
ש אבל המשחה, שמן  צריך עצמו, המשחה כשמן הכוונה כמוהו" ירקח אשר ״אי
 הנדמה. העצם על דוקא מוסב הייחם כנוי כמוהו, אשר כלומר ״דכװתיה׳/ לומר
שון  דוקא לאו חצוניים, ענינים על מוסב להיות יכול הייחם כנוי בלא ״כװתיה״ ול

ד. כמוני״ מאחיך מקרבך ״נביא בזה כיוצא עצמו. הדבר על ב ד  ת׳ ט״ו.( י״ח, )
 בלא ״כותך״ ת׳ (י״ח פסוק )שם כמוך״ אחיהם מקרב להם אקים ״נביא ״דכותי׳/

ביותר. מבואר הענין ותמצא שם ט״ש עי׳ דל״ת,
(.148.114.כ״י פתשגן, לקודשא)סביוניטה דכי מערב ת' קדש, טהור ממלח )לה(

 הקודש בטהרת ומעורבת מרקחה תהי שהקטרת וטעמה נכונה לקודשא״ ״דכי הגירסה
שד/ יאכל טהור ״כל כמו תרומה מטהרת החמורה  בסר ייכול לקודשא דדכי ״כל ת׳ ב
 יהיה ״ממלח :ומפרש״י קודשא״ דכי ״מערב ספרים ברוב י״ט.(. ו/ )ויק׳. קודשא״

 לאשמעינן צורך אין כי קשה אבל כן, שגורם משמע יהיה״ וקדש יהיה וטהור
 ובפסוק לכם״, תהיה קדשים ״קדש הסמוך בפסוק שנאמר כיון קדש יהי שהקטרת
שון לה׳״. לך תהיה ״קדש שלאחריו  למלות מוסב דכי״ ״מערב ״מטלח׳/ וכר ול

שון שהיא הקטרת על ולא רוקח״, מעשה ״רקח נקבה. ל
ספר׳ ועוד )סביוניטה ה׳. קדם מן רוח ת׳ אלקים, רוח אוחו ואמלא )ג( לא

 קדם מן ״רוח הגרסה לענ״ד ל״א. לה׳, לקמן וכן נבואה״. ״רוח ספר' ברוב מדויק׳(
אצל ובמדרשים בתלמוד מצינו שלא לפי עיקר, ״נבואה״ מלת תוספות בלא ה״׳



שון בצלאל  שמפורש לפי להוסיף צריך אין ולוה הקודש, ורוח חכמה אלא נבואה ל
 אשר הרוח מן ״ויאצל בזה כיוצא וכו'. ובדעת״ ובתבונה בחכמה אלקים ״רוח בכתוב

מד'. עליו" הי", רוחא ״מן ת' כ״ה( י״א, )ב  מרוח שהכוונה מאליו שמובן לפי דעלו
 הכוונה מברר הוא מאליו, או הכתוב מלשון מובן כשאינו ורק משה, של נבואה

 יעקב״, על קודשא רוח ״ושרת ת׳ כ״ו( מ״ה, )ברא/ יעקב" רוח ״ותהי כגון באמיתית,
נבואתיה". רוח ״ית ת׳ כ״ט.( יי׳א, .,)במר אליהם" רוחו את ה׳ יתן ״כי וכן

שון כל ל״ב. ל״ה, לקמן וכן ן, נו א:'מ לאלפא ת' מחשבות, לחשב )ד( ל
 וכן ״מחשבות" ולשון אומן, בלשון ן העני לפי חרג' המשכן מלאכת אצל חושב

אעפ״י רבות אומנות ״אומנון־" שניהם ת' ל״ג.( ל״ה, )לקמן מחשבת" ״מלאכת
שון מחשבת" שמלת ובמחיבר הרבה, אומנות המשכן למלאכח צריך שהיה לפי יחיד, ל
שוב אמן, בלשון פעל בארמית שאין לפי למד, ענין ״חשב" פעל תרני" ח  מחשבות״ ,,ל
א" ת׳ ל״בו, ל״ה, ולקמן /כאן פ אל בי להורות, פירש ״ל ש חו  )שם מחשבות" ״ו
פי": ת׳ .׳,ל״ה פסוק ל מ מורי, ״ו ולא בלבו". נתן ״ולהורות בכתוב שמפורש כמו ו
מילף", כפשוטו הרג׳ מילפי", ״ל  היו לא ואהליאב שבצאל כיון ולומדי, ללמוד, ״ו

 שמפורש כמו וגו' בחכמה אלקים רוח אותם טלא שהקב״ה לפי ללמוד, צריכים
הקודם. בפסוק

לי. יומי ת׳ שבתותי, את )יג( די א בי ״ קדשים!: פ׳ הקשח)בריש פתשגן ב״ס י
 קשה ויותר עכ״ל. ותורותי חוקותי מצותי גבי עשה שלא מה דילי תרגם למה צ״ע

 דילי. מועדיא יומי תרג' לא מדוע בעברי, כמו ״מועדי" ת' ב( כ״ג, )ויק'. ״מועדי״
שון בזה, ההפרש לענ״ד 2י תרג׳ ואם ומנו״ר׳, שביתה ענינו עיקר שבת ל יש 2

 וטעמו ל״ב כ״ו, שם) ״שבתכם״ כמו בהם, שובת כביכול שהוא ולהבין לטעות
 ״כל כמו לי, המקודשים השבתות הוראתו דילי״, ״שביא ת' לפיכך בו, נחים שאתם

מר.ל״ד, לי" רחם פטר ש ט! )  ח' )בטד״בכו,*״ כל ״כילי ד*לי", ולדא פתח ״כל ת' י"
 לטעות מקום אין ותורתי״ חקותי ״טצותי בלשון אבל בוכרא״, כל דילי ״ארי ת ט״ן<
מן יעורי טעמו אלא ושביתה, מנוחה ענין בו אין ״מועדי" וכן זה. כעי׳  שאני ז

מי" טלת שהוסיף ומה ה/׳ ט׳, )לעיל מועד״ ה׳ ״וישם כמו עשיתי,  לברר הוא ״יו
 החדשים בקדוש שחולם המועדים ולא ביום, תולה שקדושתן השבתות שהכוונה

שנים. ועבור

א א כ':־ ת' שבתון שבת יטו,( ת ב ורוב 148. 114. מינכן וכ״י )סביוניטה : ז 1 — י ! :
 שלפנינו הגרסה אולם שנוים לכמה מתחלפות הספרים וגרסות מדויקים( ספרים
א עיקר. ב ת של תרגום : מד'. בשבתו״ שבת ״עולת בנפרד, שב ח,י׳.( )ב ״עלת ת' כ״
א : תתעביד שב א", ב מן ת״י כ״ג( ס״ו, )ישע'• בשבתו" שבת ״ומדי ב שבא ״ובז ; 1־ ז ־ * " ־

שבתון" :״שבא" תא, תרג' ״ נפש אוכל ואפילו מלאכה מכל שביתה טעמו שב
תון" לשון כל לפיכך אש והבערת שב  תרגם הכפורים יום ועל שבת על שמוסב ״

 אבל ל״ב(, וכ״ג, ג'.-- כ״ג, — ל״א. ט״ז, ויק', - ב. ל״ה, לקמן - וכאן ״שבתא״
ארץ", יהיה שבתון ״שבת ד׳.( כ״ה, )ויק'. שמטה אצל ואצל שמיטתא" ״ניח ת' ל

חא", ״נ_יח" בלשון ת׳ ול״ט.( כ״ד. כ״ג, ;ויק'. המועדים כיון שבתא, בלשון ולא ״ני
אין עבודה, מלאכת רק אסור שבי״ט  שתרגם והטעם מלאכה מכל שביתה בו ו

במקומו. בע״ה אפרש ״ניחא" ופעם ״נירו" פעם
*ג*
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שו )ו( לב,  וכן ועוד( פתשגן בול/ )סביוניטה, נכסן ױןריבו ת׳ שלמים, ויגי

שון נכסתא" ״נכםן עיקר.  הנוסחא ספרים בהרבה ובהים. שלטים, הוראתו נקיבה ל
אינו וקנין. רכוש נכסים, וטעמו וכר לשון נכסין נכון. ו

ב(  לעמך. למעבד דחשיבתא בישתא מן ואתיב ת׳ לעמך, הרעה על והנחם )י
התעשת :והנחם כפרש״/ וגו׳ הרעה מן דעתך השב הכוונה \השב. טעמו ״ואתיב״
 וכן בשתא״, מן ״ואתיב כאן תרג׳ מדוע צ״ע אולם להם• להיטיב אחרת מחשבה

ק אשר הרעה על ה׳ ״וינחם  ״במימר״, מלת תוספות בלא ה׳״ ״ואתיב ת׳ י״ח( דבר״)פסו
 ה׳ ״ותב ת' (;ו ו/ )ברא׳. האדם" את עשה כי ה׳ ״וינחם כגון אחרים ובמקומות

ה״ מרי טי ״. ״תבית ת׳ ו׳( פסוק )שם עשיתים״ כי ״נחמתי וכן וגו', ב רי מ טי  הה' ב
 תתכן הנחמה דבריו: תוכן וזה הענין, בזה מאריך אור עוטה בספרו ו״ל בערקוויץ

 ומתחרט, עשה טוב שלא שרואה כיון מדעתו שחוזר האחת פנים, בשתי באדם
 הענין אבל ונכון, טוב בעצמו הוא לעשות חשב או שעשה מה שכל שיודע והשנית
 העני* והנה ולהנתם. לשוב לו יגרום ווה הפעולה המקבל מצד כך אחר נשתנה

 גס אדם בני בלשון לומר יכול השני אבל יתב', הבורא על לומר שייך לא הראשון
אין יתב/ אליו התפלה עיקר כל זה כי שטו יתב׳ הבורא על  השי״ת, בחוק חסרון זה ו
 האדם ישוב אם אשר תחילה במחשבה מעשה סוף גם כי הוא, תפלה שומע כי

בן ובזה לו, ורפה אלקים אל ויתחנן הרעה על ונחם  משה בתפלת כאן ההפרש, יו
 תפלת ע״י שהיה מבואר הנחמה טעם אשר מאומה להוסיף הוצרך לא ע״ה רבינו
כר שלא המבול דור אצל אבל משה, ם שם הוז שר ענין שו ם א רו ה יג חמ  הנ
ליו תב׳ א שר אם כי י א עו ב ם את הר ה שי הידיעה בענין חסרון חלילה ויהיה מע

שו והנה —------מימרא. מלת שם אונקלום הוסיף לכן הוא כי נכון, אינו פירו
 הנחמה יגרום אשר ענין שם נזכר שלא הטבול דור אצל באטרו עצמו את סותר

 מזו גדולה המקבל מצד השתנות למצוא איך מעשיהם, את הרעו באשר אם כי
 בתוספות כלל מתיישבת אינה הידיע חסרון קושית וגם מעשיהם את הרעו באשר

 ממלכה ועל גוי על אדבר ״ורגע וי'( ט', פסוק י״ח )בירט׳. ולראיה, ״במימריה", מלת
תי בקולי שמע לבלתי בעיני הרע ועשה ולנטוע, לבנות מ ח ה על ונ שר הטוב א

תי מר ב א טי הי תו״, ל  ולא ליה״, לאיטבא דאמרית טבתא מן ״ואתיב ת״י או
שון הוסיף מר" מלת לענ״ד הידיעה. חסרון ליישב טימר ל  שהכוונה לבאר נוספת ״במי
 אצל ״הנחם״ לשון עצמו. הכתוב מלשון הענין מבואר שאינו במקום שכלית השבה

 לטובתו, שאינו עכשו שרואה לפי לעשותו בדעתו שהיה מטה החזרה ענינו אדם בני
מד. יתנחם״ כי אדם ״ובן כגון עשה, שכבר מה על חרטה ענינו או ב  י״ט( כ״ג, )
שופ/ ישראל״ בני ״וינחמו וכן וטתמלכיף, תיבין למעבד גורין אינשא ״בני ת׳ ( 

 שאין להקב״ה בייחום אולם ״ואיתנחמו״. ת״י ט״ו( פסוק )שם נחם״ ״והעם ו׳( כ״א,
שון תרג׳ בעצה שנה או חרטה לפניו  השבת שענינו ״תוב״ בפעל תמיד ״נחם״ ל

 ״שבה״ ללשון שוה בארמית תוב שלשון ויען הסיבות. להשתנות הנאות לפי המחשבה
 אברהם״ ״וישב כמו פעמים, הפעולה השנות או מקומית, השבה הראתו שעקר בעברי
 ״ותב אברהם״, ״ותב תרג׳ י״ח( כ״ו, )שם ויחפר״ יצחק ״וישב או כ״ט(, ב״ב, )ברא׳.
שון להקב״ה בייחוס טצינו וגם יצחק", מד׳. ה״׳ ״שובה מקומית, בהשבה ״תוב״ ל  )ב

מר׳ לשון להוסיף מוכרח לפיכך וגו/ ביקרך״ שרי ה' ״תוב ת׳ ל״ו( י״א, מי  בכל ״
 כי ה׳ ״וינחם כגון מחשבית. השבה שהכוונה הכתוב מלשון מוכח שאין המקומות

 עשיתם״)שם כי ״נחמתי וכן במימריה׳/ ה׳ ״ותב ת׳ ו׳( ו/ )ברא׳. האדם״ את עשה
 ״תבית אינשא״, ית עבד ארי ה׳ ״ותב ח׳ אילו כי בטיטרי״, ״תבית ת׳ ז׳( פסוק
שאול״ את המלכתי כי ״נחמתי בזה כיוצא מבואר, איט ההשבה ענין עבדתינון״ ארי
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מרי׳/ ״חבית ח״י י״א( ו, ט׳ )ש״א  ל״ד!( פסוק )שם ,,*גו המליך״ כי נחם ״וה' בטי

 אילין ״העל ח״י ו( נ״ו, )ישע׳. אנחם״ אלה ״העל וכן מריה״, מי ב חב ״וה׳ ח״י
טרי ״ויתיב ת״י ה( ׳ד׳ יונה י״ג. ב/ )יואל הרעה״ על ״ונחם מרי״, י ט יתוב  מי

אבל ״טיטר", מלת תוספות בלא מבוארת אינה הכוונה אלה בכל בישא", מלאיתאה
 ״ואתיב לתרג׳ צריך אינו לעמך״, מןבישתאדחשיבתאלמעבר ״ואתיב שתרגם כאן

מליל בישתא מן ה׳ ״וחב וכן ״דחשיבתא", שאמר לפי במימדך׳׳  )פםוק לטעבד״ ד
 אמרתי אשר הטובה על ״ונחמתי בו כיוצא המחשבה, הוא שהדבור לפי ׳ה(.;י

 ״ואתיב ולא וגו׳ מרית״ א ד טבתא מן ״ואתיב ת״י י׳( י״ח, )ירט׳. אותו״ להיטיב
 מתקוף ״תוב ת׳ )כאן( אפך״ מחרון ״שוב וכן ״דאמרית״, בו שנאמר כיון במימרי"

אונס. לענוש המחשבה הוא אף שחרון לפי בטימרך״ ״חוב ולא רוגזך״
״לאפקא״ נ״א לדריהון, ביש שום לאסבותהון ת׳ בקטיהם, לשמצה )כה(

 אפעל טבנין מקור ״לאסבותהון״ )הראב״ע( ודבה ודופי שמץ ענין ״לשמצה״ פירש
 עליהם להעמיס להם גרם שאהרן רע שם לוקחים אותם עשה כלומר נסב משרש

 ״תהרם כמו עליהון״, ,,בדקמון תרגם לא ״בקמיהם״ — לעולם. לדורותם רע שם
 להם היה לא העגל שמעשה לפי עמך״, על ״לדקמו שתרג׳ ו׳( ט/ )לעיל קמיך״
 ״בניכם לשון ״לדריהון״ תרג׳ לפיכך אלילים, עובדי כלם שהיו העמים בעיני לחרפה

 ברלינר דר׳ הח׳ של המסורה לפי - כ״ב(. כ״ט, )דבר׳. מאחריכם״ יקומו אשר
הון ת סבו א השם הוציא לא שאהרן כיון להוציא, שטעמו לאפקא ולא דאיק, ל

לכך. ראוים אותם עשו אלא רע

ה׳ קדם קורבנא דין יומא ידיכון ^ריבא ת׳ לה׳ היום ידכם מלאו < ייכט
 שד״ל הח׳ הרב וגו׳ קורבן״ ״קריבוידכם הגירסה ספרים ברוב ובולונײא.(. ׳:סביוניטה

 קורבנכם ״קריבו ספרים קצת גירסת לקיים רוצה (184 הערה 53 עמוד )אוג״ר ז״ל
 על קורבנכם ״קריבו יב״ע: בתרג׳ וכן ״ידיכון׳/ מלא ובלא צווי ״קריבו״ דין״, יומא

 הלוים כי אונקלום, דעת כן ולא ה״׳. קדם לכון ויתכפר בידיכון די אדמא שפיכות
 ביד ה׳ פי על היה שעשו ומה נקיא, דם שפכו לא כי לכפרה, קרבן צריכים אינם

)וגירסת לה׳ קורבנא ידיכם רבות( לנקבות עבר )לשון קךיבא תרגם אלא משה,
 על לכפר לה׳ קרבן הוא היום ידיכם עשו אשר המעשה הכוונה: ועיקרת( נכונה זו

 ״מלוי שלשון ז״ל שד״ל הח׳ הר׳ שהקשה ומה טהשחית. חמתו להשיב ישראל בני
 בלשון מתורגם יד״ ״מלוי שלשון ליישב יש ידיכון״, ״קריבא לתרגם יתכן לא יד״

 שנאמר כמו קרבן בהקרבת רק היה וחנוכם שטלואם כיון הכהנים אצל קרבן הקרבת
 אבל ״יד״ לשון בו ואין קורבנא״ ״קריב תמיד בכלם התרגם לפיכך ט/ י״ג, מ״ב
 הוסיף זה מטעם הקרבן, היה ידיהם מעשה אלא ממש קרבן הלויים הקריבו לא כאן
עבר. לשון ״מלאו״ הרשב״ם פירש וכן ״ידיכון׳/ מלת כאן

ט״ש )עי׳ לא. ואם לחוביהון שבקת אם ת אין, ואם חטאתם תשא אם )לב(
כ״א.( י״ח, ברא׳

 לעיגלא דאשתעבדו על ת׳ אהרן, עשה אשד העגל את עשו אשר על )לה(
מו את ״ועשה וכן למ״ד במקום ״את״ ״לעגלא״ ת׳ העגל״ ״את אהרן. דעבד  ד
 השתחוו לעגל, עשו ומה לדמיה״, ״ויעביד ת׳ ט״ו( ט״ו, )ויק׳. הפר״ לדם עשה כאשר

 עשו שלא אלו אף שכולל ״דאשתעבדו״ אומר ואונקלום לעגלא דגחנן תיב״ע וכן לו,
 ב׳(, ס״ו, )יומא בהדרוקן שנעשו והתראה עדים בלא או בלבם שמחו אלא מעשה

אהרן״. עשה ״אשר אחריו שנאמר לפי העגל את עשן כפשוטו לפרשו אפשר ואי
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 הענין שנה מבינך. שכינתי איסליק לא ארי ת׳ בקרבך אעלה לא כי )ג( ג, ל
 להם. טובה והרחקתו לישראל רעה הלילה תהי השית״ב שקרבת הרעיון להרחיק

 )ברא/ אתר׳ דבר אשר במקום אלהים מעליו ״ויעל כמו ״אעלה״ מלת פירש לכן
שון דה׳״, יקרא מעילװהי ״ואיסתלק ת' י״ג( ל״ה,  הוא החזיון, כוונתו דה'״ ״יקרא ול
ת' כאן אבל האבות, עם תמיד שהיתה השכינה ולא מעליו, עלה שון ת  איסליק ״לא בל

 םלוק ממקום(, דבר״, אשר ״במקום כמו מקרבך טעמו )״בקרבך" מבינך״ שכינתי
 והסתרתי ״ועזבתים כמו מזו, גדול רעה שאין לגמרי, ועזיבה פנים הסתר הוא השכינה

בר'. וגו' לאכל״ והיה מהם פני א,י״ז.( )ד  מנהון״, שכינתי ואיםליק ״וארהיקינון ת' ל״
 אבל עמהם, תלך לא ושכנתי מלך לפניך ושלחתי בקב״ה לו שאמר הכוונה זה ולפי
 בארחא״ אישיצינך ״דלמא ת׳ כדרך״ אכלך ״פן מהם, פני אסתיר ולא אעזבם, לא

שון ״אכלך״ כלה, אתכם עושה הייתי שלי פנים בהסתר כי כלומר  )רש״י( כליה ל
 חדא ״שעה ת' וכליתיך״, בקרבך אעלה אחד ״רגע ח׳ פסוק לקמן הכוונה וכן

שיצינך". מבינך שכינתי איסליך ליב״ע המיוחם בתרג׳ באריכות מפורש וכן ואי

 ארמית לשון משפטי לפי משה. אחורי ומסתכלין ת' משה, אחרי והביטו )ח(
 ״ונחמד כגון בבי״ת, משמש דבר איזה על מושכלת הבטה שהוראתו ״מסתכל" הפעל
א'. להשכיל" העץ  )שם לה" משתאה ״והאיש ביה", ״לאיםתכלא ת' י'( ג', )בר
שון וכן מסתכל", בה שהי ״וגברא ת' ב״א( כ״ד,  בשלשה מסתכל ״הוי המשנה בל

ם" ת. בלא ״אחורי" כאן תרג' מדוע לדקדק וצריך דברי שין בגמרא בי׳׳  ב׳: ל״ג, )קדו
 וכן לשבח, אמר וחד לגנאי אמר חד נפחא יצהק זר׳ אמי ר׳ משה אחרי והכיטו

 כדין דהא לינוקא טובא לשבח דרש אמי ״רב כ״זז פ', תשא )כי תנחומא במדרש
קין"  אחריו תכנם שהשכינה מובטח שכך אשה ילוד אשרי בכתוב: כאן ייכפרש״י ינ
 עבים כמה ראו ואמרין מאחוריו מסתכלין היו לגנאי דרש יצחק רבי הלה א לפתח
שלנו". ושותה משלנו אוכל שמן צוארו כמה שוקיו  הוא ליב״ע הטיוח' בתרג׳ מ

אי: מפורש  על רומו אינו אונקלום אבל משה", אחורי בישא בעינא ״ואסתכלו לגנ
 הגדול הכלל )עי' בכתוב ומבואר מפורש שאינו גנאי של דבר שמוסיפים דרשות

חורי" שלשון אצלינו מבואר והנה כיי׳ר. ד׳ .,)ברא שבארתי  של תרגום שהוא ״א
ם"( מן )ההפך האחור צד שהוראתו עצם שם או הוא בעברי, ,,אחרי"  הוא או ״פני

 ).עי׳1 אחר, דבר של האחור צד נגד דבר איזה מציאות על הטירה מקומי תואר
הריו"(. ״והוא של התרגום אצל י'. י״ח׳, ברא׳. שביארתי הכללים היטיב  בלשון א

חורי" מלת משה" אחורי ״ואיםתכלו  ההבטם בשעת נמצאים שהיו והכוונה תואר, ״א
 העם כל יקומו האהל אל משה כצאת ״והיה שנאמר כמו משה, של אחורו נגד

 בדעתם והסתכלו במקומם עומדים שהיו משה, אחרי והביטו אהלו פתח איש ונצבו
 ולא לשבח, הבטה וזו וכר, אשה ילוד אשרי ואומרים קדושתו וגידל מדותיו על

 שוקיו, עבים כמה שמן הוא כמה גופו, תמונת על משה, של אחורו על שהביטו
לגנאי. ויהיה בגופו שהסתכלו בבי״ת, משה" באחורי ״ואיםתכלו תרגם לא לפיכך

ר האהל פתח ועמד הענן עמוד ירד ;ט( ב ד מלל ת׳ משה עם ו ת מ עם ו
ר משה. ב ד ̂)לקטן אל פנים משה אל ה׳ ״ו ל, ת׳ י״א( פסוק פנים׳׳ מל מ ומסורת ו
 השם כי נזכר לא הקודם בפסוק כי הטעם נראה (44 עמוד וברלינר פתשגן, )עי׳ עליו
אילו המדבר, הוא לל משכנא בתרע וקאים דעננא עמורא ״נחית תרג׳ ו מ מ  עם ו

מלל״ מדבר, היה שהענן משמעזתו תהיה משה" ת מ  שאמר משמע נפעל, לשון ״ו
 בו כיוצא הגבורה, מפי משה עם מדובר נהיה או האהל בפתח הענן עמוד שעמד
ר הקול את ״וישמע בפסוק ב ד ר הכפרת מעל אליו מ ב ד גו'וי ליו" ו ״ושמע ת׳ א

מלל קלא ית ת מ כי דממלל", קלא ״ית לתרגם יכול לא עמיה״, ומתמלל וגו׳ עמיה ד
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ל, לשון משמעות ווה המדובר, המאמר אלא המדבר איעו הקול ל מ ת מ  וגם ד
 ת' ט״ו( כ', )שמו׳. אלקים״ עמנו ידבר ״ואל הכבוד, מפני מתמלל״ , לשון מצינו
 ט״ז, )ברא׳. אליה״ הדובר ה׳ שם ״ותקרא ואצל ה׳״, קדם מן עמנו יתמלל ״ולא
ל דה׳ בשמא ״וצליאת ת׳ י״ג( ל מ ת מ  על אליה מדובר שהיה לפי הטעם עימה״, ד

ט׳(. פסוק שם רש״י יעי׳ מלאך, יד
 הקודם בפסוק — ביננא מהלכא שכינתך לית אם ת' הלכים, פניך אין אם )טו<

 ביננא״, ,.,מהלכא אומר וכאן ״ביניכון״, הוסיף ולא תהך׳ ״שכינתי ת׳ ילכו״, ״פני
 לו שהבטיח אחר וגו׳ הלכים פניך אין אם משה אמר איך הקושיא משום נראה

 לא לפיכך ביניהם, שילך בברור יוצא אינו ילכו פני מלשון אלא ילכו״, ״פני הקב״ה
 מזה, תעלנו אל בינינו הולכים פניך אין אם משה בקש לכן ״בניכון״/ שם הוסיף

 אני בעיניך חן מצאתי כי איפה יודע ובמה הסמוך: בכתוב בפירוש שהוא כמו
עמנו. בלכתך הלא ועמך

 לנא ויתעבדן ת׳ האדמה, פני על אשר העם מכל ועמך אני ונפלינו י־טז(
ספרים, ברוב הגירםא כך ״משני״ ארעא, אפי דעל עמא מכל משני ולעמך לי פרישן

 נפלאות, ע״י הפרשה אונקלוס לדעת פירושו ״ונפלינו״ ״משנן״. ״משנין", נ״א
פני על אשר העם ״מכל ולעמך. לי נפלאות לנו ויעשו טעמו פרישן״, לנא ״ויתעבדן
לשון משני שמלת או עם, לכל כן אין אשר הכוונה עמא״, מכל משני ת׳ האדמה״,

 עם, מכל משונים שיהיו ״ולעמך״ על ומוסבת ה׳( כ״ח, )לעיל ״מםמקי׳/ כמו רבים
 מכל יותר העם״ ״מכל משמעות תהיה זה בלא כי ״משני״ לשון להוסיף צריך והיה
 עכו״ם לאומות כלל נפלאות יעשה לא שהקב״ה היא האמיתית וכוונה העם,

 משמעותו ״פרישן״ מלת על רק להסב שיכול רבות, נקבות לשון ״משנן״ הנוסחא
כמו הכוונה נגד וזאת לאומות שיעשו הנסים מן משונים יהיו לנו שנעשים שהנסים

״ז

שפירשתי.
 ״כנוי דאיעיבר. עד עלך במימרי ואגין ת׳ עברי, עד עליך _כפי ושכותי )כב(

רש״י(. )לשון ממש" בכף עליו לסוכך צריך שאינו מעלה של כבוד לדרך הוא

 לא משה של כבודו מפני יקרי. דברת ית ואעדי ת׳ כפי, את והסירותי )כג(
 שמירתו הקב״ה שיסיר לומר רוצה שאינו כיון גנון, בלשון כפי״ את ״והסירותי תיגם

 מקומות, בהרבה שהראתי כדרך הנאמרת, הפעולה תחת הסיבה אומר לפיכך ממשה,
 הסרת בסיבת תהיה הכף שהסרת ידענו עברי" עד כפי את ״והשכותי שנאמר ממה

 מנגד כבודי הנהגת ״כשתםתלק טעמו יקרי״ דברת ית ״ואעדי רגם ח ש וזה המראה,
)רש״י(. ולהלן״ משם ללכת פניך

בת׳ כקדמאי. אבניא לוחי תרין ת׳ כראשונים, אבנים לחות שני )א( לד,
 ממין שיהיו ידוע לשון מטעם אולי ידוע, לשון ״אבניא״ ״אבנין״. ליב״ע הטיוח׳

 לפי ״אבניא״ שתרגם נראה ולענ״ד ושמלה(. )לחם הראשונים לחות של האבנים
 ת׳ כ״ב.( כ/ )לעיל אבנים״ ״מזבח לשון דומה ואינו אחת מאבן היה לוח שכל

הרבה. אבנים בו שהיו אבנין״ ״מדבח

תרג׳ לא מוכי. לא תיבין ולדלא לאוריתא לדתיבין סלח ת׳ ינקה לא ונקה )ז(
 לשבים מנקה חז״ל כדרשת אלא רש״י, של הראשון כפי' יזכי" לא ״זכאה כפשוטו

 של התנאי להוסיף תמיד דרכו כי שביארתי הכלל לפי הוא שבים, לשאינן ינקה ולא
 שעל הטעם סליחה בלשון השבים אצל שתרגם ומה פורענות, אזהרת אצל תשובה

בלשון תרגם שבים שאינן אצל אבל לדין יובא ולא לגמרי, העון סר התשובה ידי
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 מזכי ״לא ליב״ע הטיוח' בת׳ וכן אותם, יזכה ולא לדין שיביאם שמורה מזכי'/ ״לא
רבא״. דינא ביום חייביא יית ה׳

ט( ״ותחםיננא״ נ״א עיקר, וכן מדויקים( וספרים ותחסניננא)סביוניטה ת׳ ונחלתנו )
ז • : : ;־• ד

שון משפט מדויק אינו נוספת. בנו״ן בכנוי עתיד ל
 המסורת לפי הוא וכן ופתשגן( )סביוניטה שמו קנא ת׳ שמו, קנא )טו(

שלעילט״ו, )עי׳ ותרגום. קרא שמו״, ״קנא התרגום שמו", מלת שהניח נלע״ד ג'.( מ״  ״
שון אמר ולא בכתוב, שהיא כמו  כוונות להמליץ בכחו שאין ״שמיה״ ארמית בל

כן שבה, הנסתרות  כלשון הניח בזה וכיוצא כהנים וברכת אהיה״ אשר ״אהיה ו
הטעם• מזה הבתוב

 וקצת )סביוניטה בשניהם, ױטעין ת, בניך, את והזנו — — בנותיו וזנו )טז(
פשוטו. לפי נכון וכן ויטעין. מתורגם וזנו ספרים ברוב מדויקים( ספרים

שר מצות תאכל )יח( ך צ א תי  כי״י וכל בולוניא )סביוניטה, דפקידתך ת׳ וי
שר של תרגום וזה דפקידתך״ ״כמא ספרים ברוב במינכן(. א תיך׳ ״כ ש .,צווי מ״  )ע״י

י״ג(. י"ד, שמר,

א( פתשגן )סביוניטה, דשתא מיפ?ןוק ת השנה, תקופת )כב( ברוב ובולוני
השמוש בי״ת להשמיט דרכו שכן לצורך שלא והבי״ת דשתא, במיפקא ספרים

ב-------אביך בית אלמנא ״שבי כגון בכתוב, כשנשמטה ש ת )ברא׳. אביה״ בית ו
כן י״א( ל״ח, רבים. ו

תון ולא ת׳ הפסח, חג זבח לבקר ילין ולא וכה(  חגא נכסת תרבי לצפרא יבי
שן פראג ודפוס משפטים( בפ׳ )שהובא פתשגן בסבװנ/ הגירסה )כך דפסחא.  וכי״י י

תון ״ולא ספרים ברוב צ.(, .1 מינכן א״ בר לצפרא יבי ח מדב  שנוסף כמו וגו׳ מ
כ"ו, משפטים בפ׳ לעיל ח.(, )  אמר שכבר כיון ולשנותו לחזור צורך אין לענ״ד י"

 תוציא לא יאכל אחד ״בבית וכך הראשון, על שסומך בהלכות מצינו וכן וו, הלכה
 שמשמעותו אע״פ ״ביתא״ ת׳ ״הבית״ ״בחבורא״ ״בבית" ת׳ מ״ו( י״ב, הבית״)לעיל מן

 ״מגרשה״)שם ואצל רכיכן״, ״פירוכן ת׳ י״ד( ב/ )ויק׳. כרמל״ ״גרש וכן חבורא, ג״כ
 הדם ״גאל בוה כיוצא שם( מ״ש עי׳ ״רכיכן" בלא לבד ״מפירוכה״ ת׳ ט״ו, פסוק
עו הרצח את ימית הוא פג  דינא״ מן ליה אתחייב ״כד ת׳ י״ט( ל״ה, )במד׳. בו״ ב

 דינא״ ״מן תוספות בלא ליה״ אתחיב ״כד - בו״ ״בפגעו תרג' שם כ״א ובפסוק
 ליה״ אתחיב ״כד מלות אבל ועוד( 148 מינכן וכ״י אנווירשה בולוניא, )סביוניטה,

 לומר הכהו״, באבה ״או - יהדפנו״ בשנאה ״אס בו שנאמר לפי להוסיף צריך
שון כמו שנתחיב קודם להרגו רשאי הדם גאל אין בור. שגם  בו אמר שכבר ברא
דינא׳/ ״מן

שון ״עשרת״ פיתגמין. עשרה ת׳ הדברים, עשרת )כח( ״עשרה״ ת׳ סמיכות ל
שון דרך כן כי בנפרד, תן אונקלום ל שון נוהג שאין נביאים, על ויונ  בשמות סמיכות ל
 :בתרגום ״עשרת'/ ״ארבעת״, ״שלשת״, בעברי:״עשרה׳/ עד ״שלשה״ מן לוכרים המספר

 אל״ף פעם ה״א בסוף פעם מתחלפים, בזה ורק ״עשרה״, ״ארבעה", ״תלתה",
 מן לזכרים, המספר שמות כנגדם מדויק. אינו בנסמך באלו בספרים שנמצא ומה

 תמיד בארמית הם בנפרד, כלם כמעט בעברי אשר עשר, תשעה עד עשר שלשה
שון תשעת — תמנת - שבעת — שיחת — חמישת ארבעתעשרא, נסמך, בל
שנעתק רייכלין בכ״י בפרט נביאים על יונתן ובתרג' סביוניטה בדפוס עשרה או עשרא 1־ ; ־־ ז* : ־־



מן שיוצא מהם אחד אף מצאתי לא ביותר שמדויק ©פ ,מהפרופ
הכלל.

 התרבה ״סגי״, ת׳ ״קרן״ דאפוהי. יקרא זיו סני ארי ת׳ פניו, עור קרן כי )כט(
 ז'( ל״ה )דבר׳• לחה״ נם ״ולא בפסוק וכן דאפוהי, יקרא זיו ת' פניו״ ״עור והצמיח.

 שהחליף האומרים מפרשים קצת ננד ראיה מזה דפוהי״, יקרא דיו שנא ״ולא ת'
 ״לחה״ ומלת פניו״ ״עור לשון ת׳ אלא עי״ן, תחת אל״ף באור, ״עור״ מלת

שון הענין. לפי בשור.  ת' כ( כ״ו, )במד׳. עליו״ מהודך ״ונתת הוד, ענינו ״זױ״ ל
 שיצאו דוקא ולאו פניו, כבוד הוד שנתרבה דאפוהי״, יקרא ויו ״םגי וטעם ״מזױך׳/

 כוה לפרש רוצה אונקלום היה שאילו קדושיהם, צורת כתמונת פניו, מן אור קרני
שון מתרגם היה ב(. ל״ג, דבר׳. )כמו יקרא״ ״ױהור בל
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 דאיתרעי גבר כל ת׳ רוחו, ידבנו אשר איש וכל לבו נשאו אשר איש כל )בא( לה,
 כל כתוב כאילו שתרג׳ על תטה נתה״ש ב״ם עימיה. רוחיה דאשליטת וכל ליביה

חו מלאו ואשר לבו נדבה אשר איש  הטעם לע״ד כוונתו״. ידעתו ״לא וכותב אותו, רו
 שטעם נשיא, נדיב, כמו לבו״, ״ידבנו ללשון בהוראתו שוה לבו״ ״נשאו שלשון
 כ״ו( פסוק )לקטן אותנה״ לבן נשא ״ואשר וכן במעלה, והתרוממות גדולה שניהם

 דאיתרעו ״כל ת׳ ב'( )כ״ו, לבו״ נשאו אשר ״כל וכן עימהין״ ליבהין ״דאיתרעי ת׳
שון רוחו״ ידבונו ״אשר ותרג׳ כדרכו הכפל הרחיק הלשון יופי ומפני ליביה״,  בל

 עיקר, וכן (1.ז 1 מינכן וכ״י )םבױניטה ״עימיה׳/ תרג׳ ״אותו״ מלת וק״ל. ״דאשלימת״
 רוח אותו ״ואמלא כמו ״עיטיה״, מלת אחריו צ״ל רוחיה״ ״אשלימת לשון אצל

 ל״ה, )שם לב״ חכמת אותם ״טלא עיטיה״, ״ואשליטת ת' ג׳( ל״א, )לעיל אלקים״
 אינו ה״ ת י רוחיה ״דאשלימת ספרים ברוב בכלם. וכן עמהון״ ״אשלים ת׳ ל״ח(

מדויק.
״ומיתן״ ,ת ״ויבאו״, נשיא. על גבריא ומיתן ת' הנשים על האנשים ויבאו )כב(

הנשים״ ״על להביא. היתה ביאתם תכלית כי הענין ולפי נקיא לשון ״והביאו", כמו
ל----י — וכר מחלת את ״ויקח כמו אונקלוס לדעת פירושו לאשה״, לו נשיו ע
 על מסף האנשים שהביאו הכוונה כאן וכן מקודם, לו שהיו הנשים על נוספת כלומר

 רש״י שגם ונראה האנשים. אליהן וסמוכים ראשונה באות שהן הנשים, שהביאו מה
שו לוה כיוון ז״ל  ג״כ פירש והרטב״ן עכ״ל, אליהן״ וסמוכים האנשים ״עם :בפירו
 מלשון מוכח וכן להן, נטפלו והאנשים בראשונה שם היו שהן הנשים על טעם ״כי

 ומפורש עצמו בפני מאמר הוא הנשים״ על האנשים ״ויבאו :דקרא רישא הכתוב,
 תכשיטי הכל זהב״, כלי כל וכומז וטבעת ומס חח הביאו לב נדיב כל בסיפא:

 לד׳״ זהב תנופת הניף אשר איש ״וכל נאמר כך ואחר ועיקר, הרוב שהוא נשים,
 בעודן ונום חח שהביאו התרגום ״שכוונת ברש״י כאן שנוספה וההערה רמב״ן(. )עי׳
 כזו הבאה כי כלל, נכונה אינה אחריה, נמשך נתה״ש ב״ם גם אשר הנשים״, על
 אתו על בעודו כוטז הנשים שתביאנה צניעות דרך שאין ועוד להאנשים, לייחס אין

רש״י(. )עי׳ מקום
ארמות דארים כל ת׳ ה׳ תרומת את הביא ונחשת כסף תרומת מרים כל )כד(



 . הניף ״אשר של תרגום הוא ארמות״ ״דאריפ דה׳. אפרשותא ית איתיאו ונחש כסף
 אצל תרומה לשון כבל אפרשות" ״דאפריש תרגם ושלא כ״ב/ פסוק )לעיל ״תנופת

מד. תרומה" ״תרימו וכמו המשכן מלאכת ב  אפרשותא״ ״תפרשון ת׳ י״ט! ט״ו, )
שון ישלש שלא הטעם נראה סף ״תרומת אחד. בכתוב הפרשה ל  ת׳ שת״ נח ו כ
 דהבא״ ״ארמות ת׳ כ״ב( ופסוק זהב" ״חנופת ולעיל נפרד, בלשון ונחש" ״כסף

 בפני מאמר לה״/ זהב חנופת הניף' אשר איש ״וכל מלות שם כי הטעם במפריט,
בו עצמו,  ״הביאו״ ומלת ההבאה, ענין לספר הכתוב בא כאן אולם עקר, ״זהב״ מלח ו

 אותן תרגם לפיכך טפל, ונחושת״ ״כסף ומלות בפסוק, נכפלת והיא המאמר עקר
 רבותא" למשה ״ובוסמיא ת' המשחה׳/ לשמן ״ובשמים ח׳ פסוק לעיל וכן בנפרד.

שון עיקר שהיא  רבותא" ״למשח ת׳ הבשמים צורך שם המשחה״ ״לשמן ומלות ידוע בל
שון בלא  דרבוהא״ משחא ״וית ת' טו( )פסוק המשחה" שמן ״ואת אבל, ידוע, ל

שון ק יהיה ״סלח וכן המאמר, עקר שהוא לפי מפריט בל  ״סולתא׳/ ת' א׳( ב/ .,קרבנו״)וי
 — שעיקר לפי יסביוניטה.( במשה״ ״סולת ת' ו׳( פ' )שם תעשה״ בשמן ״םלת כנגדו

בשמן. שתעשה הכוונה

 ובפסוק בינוני עזלן כאן תרג׳ ״טװ״ מעזיא, ית עולן ת׳ העוים את טוו )כו(
״;■.ער מלשון הזה בכתוב חז״ל לדרשת שרומז נראה עבר, לשון ״עזלא״ הקודם ־י:־ד

 פרש״י*. העזים" מן וטוו בעזים ״שטוף א.( צ״ט, )שבת בחכמה" אותנה לבן נשא
בן: ״נשא העזים, גבי מעל לטוות יודעות שהן עולן וטעם משמע״, חכמה יתירות ל

רש״י(. )עי׳

ם: היתה והמלאכה )ו( לו כנוי, בלא די, היתה טעמו מיסת. הות ת׳ די
א׳. שעיר״ ״בהררם כמו נוספת והמ״ם די, היתה למי מבואר שאינו כיון  ר( י״ד, )בר
מ״ש )עי׳ _קימין״ כען ״העד ת׳ י״ח.(, ד, )לעיל חײם״ ״העודם דשעיר״, ״בטוריא ת׳

ם״ יגנבו ״הלא שם/  שמוכח כיון מיסתהון״, דגנובו ״עד ת׳ ה׳.( א/ )עובד/ די
ם״. מלת של הכנוי מוסב למי ״די

מפריש אונקלום אבל שיירו", ״וברם ליב״ע הטיוח׳ בת׳ ויתרת, ת׳ והותר )שם(
שון  מקצתו או רובו שכלה אחר ממנו שנותר מה הכוונה אם ענינים, שני ״יתר״ בל

שון ת' ר ״אשר כמו ״שאר״, בל תי ר ולא הברד הו ת  ת׳ ט׳.(, י׳, )לעיל ירק״ נו
רו אשתאר׳/ ״ולא — ״דאשאר״ תי  ת' כ׳(, ט״ו, )לעיל ממנו״ אנשים ״ויו
 יש בנמצא, בשלמות עדיין שהוא דבר שאיזה כשהכוונה אולם רבים, וכן ״ואשארו״

תרון לו שון ת׳ הצורך מן יותר שהוא או מזולתו י תר", בל  טעמו ״והותר■״ כאן וכן ״י
̂יא די היה שהביאו שמה לבד לא  למלאכה צריך שהוא ממה יותר היה אף א

א׳. תותר״ ״אל וכן אותה, לעשות ,ד׳ מ״ט, )ביי  הכוונה תיסב״, לא יתיר ״חולק ת׳ (
תרון לו יהי לא אבל אחיו עם שיחלק  לטובה״ ה׳ ״והותירך בו כיוצא הבכורה, י

תרון לך שיתן הטעם ״ױיתרינך״ ת׳ י״א(, כ״ח, )דברים וכו׳  במדה טוב בכל י
גדושה.

צ )לח( וכן דהבא, וכבושיהון רישיהון י8וח זהב, וחשקיהם ראשיהם ה0ו
 בקצת ליב״ע( הטיוח׳ בתרג׳ וכן קדמונים ספר׳ ורוב )סבימיטה כ״ח. ל״ח, לקמן

א. ספרים חפ עבר פעל דהבא״ א פ ״ח ת׳ ל״ח, )פסוק והב״ ה0צ הקרשים ״ואת ו
שון תרגם לא כאן אבל כפשוטו, ה ל צפ  ראשיהם שצפה הטעם יהיה כי עבר פעל ו

מלת התרגום שלפי לע״ד ונראה מצופים, ולא כסף של היו והחשוקים וחשקיהם,
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כ״ז.(, ל״ג, )דבר קדם" אלקי ״טעונה כמו בנסמך והוא ״מטה" במשקל שם וצ$ה
־ד ״ *ד * ;

 להח' השרש׳ אוצ׳ ,)עי חפ^יא, ידוע בלשון השם דמלקדמין". אלקא ״מדור שתרג׳
והב. וחשקיהם ראשיהם ת0וצ והכוונה חפי, ובנסמך לעווי(. דר

 נשיא במחױת ח' מועד, אוהל פתח צבאו אשר הצבאות במראות )ח( לח
 ובעל עי״ש, וסיתר בונה נ״י נתל״ג ב״ס הגאון וטנא. משכן בתרע לצלאה ראתין
״דאתו". אמר שלא לפי ״הצבאות" של תרגום ״דאתין״ שמלת אומר לגר שטלה

־ד : ד ;

 וכן הצובאות, הנשים שטעמה ״הצבאות" של תרגים וראי ״נשיא" מלת לע״ד
 במלה מלה ות״י מועד", אהל פתה הצבאות ״הנשים ,1כ״ב ב', )ש״א. בכתוב מפורש
 הכתוב אמנם כיתירות, לכאורה נראות צבאו" ״אשר ומלות כאן, אונקלוס כלשון
 טואד, אהל פתח המשכן שהוקם אחר צבאו אשר הנשים הן הצבאות, הן מי מפרש

 יאמר ״אולי פירש הרמב״ן שהוקם, טרם שלעבר על מוסב שיהי אפשר אי כי
 עכ״ל, משה אהל שקראו משה אהל אל ההיא הנדבה הנשים שהביאו

.(,,ו )ל״ג, כדלעיל אולפנא" בית ״משכן ,תרג שלא לפי אונקלום דעת כן לא אבל
עכשו, באות אשר כלומר בינוני לשון לצלאה" ״דאתין צבאו" ״אשר ,ת לפיכך

־1־ : 1־ ״

 באריכות: ליב״ע המיוח׳ בתרג' שמפורש כמו מטמאתן, לטהר הבאות הנשים הכוונה
ן הוא ומנא משכן בתרע לצלאה דאתין ובעידן צניעותא נשיא נחשא אםפקלירי ״בן

 בומן צדיקץ בנין וילידן לגובריהון ותייבין ומודן ומשבחן אדמותהון קרבן על קיימי!
 מלות בפרט ומסורס, משובש יב״ע חת׳ הנראה לפי דימהון". סואבות מן דמידכן

 שייכות ולע״ד במקומן, ואינן יתירות דימהון" םואבות מן דמידכן ״בדמן האחרונות
 וימנא" משכן בתרע צניען דחוון צנ־עתא נשיא ״בחוית :ירושלמי התרגום בסוף
 אחר ישראל בנות היו שבמצרים הכוונה, ועיקר דימהון( סואבות מן דמידכן ־בוטן

 מתקנות הן אם בהטראות ולראות בתכשיטין להתכשט צריכות מטמאתן שנטהרו
 האומה לטובת היתה וזאת פרך, בעבודת יגיעים שהיו בעליהן תאות לעורר כדי יפר
 היו לא ושמחים, לב וטובי חורין בני היו שהאנשים וכשנגאלו וירבו, שיפרו כדי

 בצניעות, ונוהגות לנדבה, המראות והביאו כך, כל להתכשט מוכרחות עוד הנשים
להן שיהיו ומתפללות מועד אהל לפתח קרבניהן עכשן שמביאות המטה־ות והן

ורמב״ן(. רש״י )עי' מהוגנים. צדיקים בנים
ר; ת' לאהרן אשר הקדש בגדי את ויעשו )א! לט ה א )סביוניטה! הנא2 ל

ר! וצ״ל טעות, נראה והוא ה א ל הלשון משגרת נתהוה והטעות הספרים, בכל כמו ד
 שלו, אינן שהבגדים לרטוו שבא לומר ואין מ״א פסוק ולקמן י״ט. ל״ה, טדלעיל

שהיא א נ כה מלת עוד להוסיף ולא דל״ת, בלא לאהרן שיאמר די היה לוה כי ד ;*־ *־*
גדול. צ־רך בלא תיבה להוסיף דרכו ואין לגמרי, יתירה

האבנים. על שמוסב )סביוניטה( נקבה לשון יתהין, ושוי ח׳ אותם, וישם ר1
מדויק אינו ל״ז יתהון ושוי הנוסחא ספרים שאר בכל

 בתוך סביב המעיל שולי על הרמוני□ בתוך הפעמנים את ויחנו )כה(
 ריטוניא. בגו סחור סחור טעילא שיפולי על רימוניא בגו וגיא ית ויהבו ת' הרמונים,
 שפעמונים הרמב״ן, כדעת ולא ״ביניהון" ת' (ל׳יג כ״ח, )לעיל בתוכם" זהב ״ופעמני
 בין משמעותו רימוניא" ״בגו לשון כאן וכן שם(, מ״ש )עי' ברמונים טמונים

אהרן ״ומטה עליא״, ״בגו ,ת .(,,ה מ״ב, )ברא'. הבאים״ ״בתוך כמו הרמונים,
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מד. טטותם״ בתוך ב הוך, ״בגו ת׳ כ״א.(, י״ו, )  בני בגו יסגון ימא ״וכנוני חוטדי
 ״ביני לתרגם חש לא בצווי הענין ברר שכבר ומאחר ׳ט״ו.( מ״ח, )ברא׳. אינשא״

 התרגום מלשון וגם ״בגו״, תרגומו כעיקר ״בתוך״ של תרגום הניח אלא רימוניא״,
 הרמונים בתוך אונקלוס דעת ד״יתה אלו כי הרמונים, בין הפעמונים שנינו משמע
על רימוניא ״בגו אומר היה ממש ת ״ואת כמו מעילא״, שיפולי ד תר כבד על הי  ה

 תתישב ובוה וגו'. כבדא״ דעל חצרא ״ױת ת׳ י׳.(, ג/ )ויק׳. יסירנה״ הכליות על
מבוא ספרו בהקדמת שהובאה ו״ל ייטלש רי׳ הח׳ של הגדולה סתירה קושית



ויקרא♦

א( א,  דרבא רוידבר ספרא דירבון. דויקרא ספרא סימן מסורת: כאן יש )
 ,..הכהן שבפסוק כוונתה ז״ל שד״ל הח׳ הרב לדעת (85 עמוד קטנה מסורה )ברלינר

 ובמד׳. אותו״ משח ״אשר ובפסוק דירבון, תרג׳ ל״ב( ט״ז, )ויק׳. אותו״ ימשח אשר
 ואומר מודה רק הטבעה, השערתו מה על אומר אינו אולם דרבא. ת׳ כ״ד( ל״ה,

שון הנוסח סביוניטה בדפוס כי אין ספרים, ברוב הוא וכן דרבי. ובשני רירבי ברא ו
 תהי שעליה מפורשת מלה וו במסורה נמצאת לא יען להשערתו. טעם שום למצא

 המסורה מלשון ברור זה אבל מיוחדת, מלה על שמוסכת ההשערה ונשללה מוסבת
 בספר ידועים במקומות מתורגם ״משח" שהפעל הכלל לנו מודיעה שהיא ומתמונתה

בון ויקרא ובנין אהרן משיחת לענין צווים על שמוסב לפי הטעם עתיד, בלשון ריר
 ממה מדובר שבו במדבר ובספר להעשות, עתידה היא שעדיין כליו, וכל והמשכן

 נמצא ועתה כ״ט( כ״ה, שמו׳ )עי׳ עבר, בלשון מתורגם ״משח" הפעל נעשה, שכבר
 במקומות עסק לה אין התרגום שמסורת אצלינו הוברר האלה. המקומות בנקל

 ואינה המקומות בכל שור. שתרגומה בטלה ולא הכתוב מלשון משונה אינו שהלשון
 בספר הם: בשנוי מתורגם ״משח״ שהפעל המקומות אחר: בלשון לפעמים. מתורגמת

הרגם בשניהם ל״ו( /1) אותם״ משחו ״ביום י״ג(, )ו׳, אותו״ המשה ״ביום ויקרא
שון רירבי-ן פ״ד(, וד, — י׳. )ז, אותו״ ח מש ה ״ביום במדבר בספר כנגדם עתיד, ל
אין עבר. לשון דרביו• תרג' אלה בכל פ״ח( פסוק )שם אותו״ המשח ״אחרי ספק ו
ביו להיות וצריך סופר טעות היא במסורה ״דרבא״ שתיבת ר  מעקרא כן כתוב שהיה ד

אין א. נכתב, יו, ותחת מד' אותו" משח ״אשר על שמוסב לומר ו  כדעת כ״ה( ל״ה, )ב
 ספר בשום מצאתי שלא ועוד למסורה, מקום ואינו כלל שנוי בו אין כי ז״ל שד״ל
מן המקומות באלו שתרגם הטעם דרבי. רק דרבא ר שון ךרביו די לפי רבים, בל

 המשחה בשמן נעשה לא וו ומשיחה והחנוך, המלואים בימי המשיחה על שמוסבים
 שהביאו, בקרבנותם בה סייעו שכלם ישראל עדת כל ידי על גם אלא לבדו, משה י״ע

 ״כי שנאמר כמו במתנות, וזוכים האמורים מקטירים שהיו לכהונה, התחנכו שבהם
 לאהרן אותם ואתן ישראל בני מאת לקחתי התרומה שוק ואת התנופה חזי את

ת ישראל. בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן א שחת ז הרן מ ת א ח ש מ  בניו ו
 יהיו יכול אומר יהודה ״ר׳ בת״כ ששנינו וזה ול״ה(, ל״ד, ז׳, )לקמן וגו׳ ה׳״ מאשי
 נתה״׳;: באור ).עי׳ ובניו״ אהרן משחת זאת ת״ל המשחה לשמן צריכים ובניו אהרן
ימשח ״אשר אבל סייעו. האשים שאף מלמד ה׳ מאשי בת״ב נאמר ועוד שם(,

כדעת ״דירבון״ ולא שנוי בלא ויחיד עתיד לשון יתיר.״, ״דירבי ת׳ ל״ב( ט״ז, )זיק׳. אותו"
שון ז״ל שד״ל הרב  אינה שמשיחתם לדורות גדולים כהנים על שמוסב לפי רבים, ל
 י ע" בנתה״ש המבאר ולדעת הנשיא, או לכך המיועד כהן ע״י אלא ישראל, כל ע״י

נביא.



: m:» a"na .mVaixa mpsi n1 njn 'n mnaua inxia nx td .i i  oa)
• * t  ;

uVa’ nnaua V"n uVa’i poa ipy1 Via1 ,psm m nnaua inxna nx norn,, 
ü'nm) xiaaa pi ,"iay ppipn ns Vau laix pn p  'dv xax ,naim oy 
"mVaixa Tpsi,, amm v»Va .'iai "nnaua mxmo nx tdhi i"n w> ('x ,n"D 
□nnn dxi ,nnaua V» irxi "inxia,, V» Dinn nVa irx nmxaV iaj ^x 
myi ,iai»sa xVi ,»isi ’yi mxmn» "mVaixa,, iDUin "nnaua,, mVan noa 
m nnn Dipa ,mxia„ :»ns v'» i .Wa »isn: xV naim nion v w  y"s 
xmn ,iyj d.i ia: ’a laa ,oixan nai p^V nam ,mya ua ny .nnaua ,psm 
nx Vau iax» pn p  ’dv xax V» it^na xmn mVaixa DiVpnx ann» 
Dipa di»a nau v«» p j  imxi,, :iaxi ]y© V"i V'aaim .V"ay "iay ppipn 
f)K Viâ V ”p a »  ’Di’ xax V» i»n a i ,ain naia xaö’ xVi ,»aa nau xVx 
pVn xVi inxna VVaa Vaxa 'Va ppipn oy a»mi psm» usa nay ppipn 
naaa:; n:»aa i:u» nn» naim oy uVa1 xap xjn iax» naV Wa idv xax 
□'xavn c-yan ua nxi naim nxi nxaan nx Tom pjiaV iV xa ('x ,i"d) omai 
pos pi .V"ay ,'-'nai3 \mpi ’dv xax nj»a n n:»ai i»in  maV nâ Vtpro noy 
?") onVa px.m am V» xibd Vy »iTsa ny #iyi) .x"a ,V"n pMya 'Vn a"aam 
mx» □'aan nyia DiVpnx nyi,, :y'aain ana nyi (i"biö’d .'a .'»a ,'n p s  
psia osm pan» ’sVi nxnan xm» ia Duan Vaixn oy inaua psm pn tdö 
,mpsia n^aix  xim Vxa n^Vaixa n^psi n1 iax nxnan nx la noai 
noa xV» D.nn inyiV njm ,V"ay "nnau DJin n’psn mxio a.nn n>Vaix ’3 
yinn ‘xai ,Dyisn xaoV » ’ nan nj»» aipüa dVix ,0’DysV maa p »  mVon 
atoio xun ,-non u j "n'psia nVaix» xm iVxa "nVaixa npsi r,\, nox1 
7 -a» xmi na^nn ^V D înV DiVp;ix - ]ii nyi ,"’npDia nVaix,, noa idx1» 
DiVpjiN “nr» nioipa nnaa mixa naa .noy a’xavn 0’yran ’ja nx dj Vio’V 
plD» na cinnnü p i1» pixa uyyVi aman n^anV nan» )i»Va TinaV 
i»~~» naa ra  ix lain Viao-»i e n a  naaV maa »nnV xm»i amana 
»-sV mymn Va -p^V ,13’jbV» ouinn njian dh m ,iaay aman Vy V"i lrnian 
,0’pna ,oman nps» oipaa pn .pnV ix ‘,n nau aumn D^jnna.nyi mxV 
naipn i:V njmj) onn Vy D îyn d^itb onV nnai ona i»na □inioiai 
niaipaai maVnVi V"in n»nV mnio mn mVan 'sV npnynn» ix ,(nVVia 
xm ix ,Vi»Da h'V xaVi canaa onain cyai» dx myaV 0’Via1 oy iian» 
nix’a nm^xn n:nan ’sV v:yn p a : napai nap ]i»V ’u»a naa ix ŝ oia 
n\, p»V .niym Va Viao’»i non ’U» xVa oumn »'i0V » ’ n''jyV wVanV 
inxna,, xia;ai xisoa V"m nana "nnaua mxia„ mVa V» DJin xm "n̂ psi 
psia» nxnan imya»a mmV Via1 "nVaixa,, rĵ Dia» nai /'psm ni nnaua 
lay ppipn nx Vau» pn p  idii xax nyia oai ,xap xmn nyia naV 
,»-is D’xVa an dj» ,nay D’xaim D’yan uaa "rr»Vaixa„ nVa n'ya»a nmm 
,naVnn nmD l^x naim »msa iDia mx» nai .naVnai nj»aa u1:»» laa 
Vaxan ia» aipm nym naim naiVa ,ixian Vax» om1 V» îan pVn Va o 
p xipj nm oipaa» aipn d:i (Der Kropf der Taube) x"Va iaa) psi xip: 
"*jVn im : Vy„ ,]imn imya»a "xya« nVa ia xava .naimi nyn xVa ^x 
piDsai ,D’ya uan oy iVa poan xmi ,"Vnm *jya Vy„ 'n n "1 ,j"’ .'xia) 
•laV Dsya uan om "xyixV miya -jb»i„ ’"n C'1 ,'a .a"») "naix vya "jis»1!,, 
"nra^a,, nVa inynV d x  ynanV vx oa nmi ,rvaixa ma ma» nain » ’i

.t"»isa Dixan ia i  ix »aa nau nniya»a
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, Dneo nspi no\jvno) xots’p 1’ IP.on nnxn 'n ^snn cnpo Vx (dbo
/'xotrp pnanon nnxV,, 3"’ “nyi rnp on  x": ,"xoo’p pnpion nnxV,, onvni
nn nni3 (194 myn 55 noy -mxn) V"t V"ntp 'nn nm .(xbvuxi xji3D’Vj 
m pxar D"yxi pnn  d^dibw oipoV noiVs ,xoo’p pnpion nnxV : p^Vn 
1X3 o ,irjyo noVn mn xm ,njnoV pino xm o pnn  ipw xip:n mpon 
,mV m p3 in^Vn VnnnV n"y oannon nnsnn xVi ,n3ion Vsx 3 in3 
nV 'twx V3 ’3 ux nono3i ,pispB xVn mrroxi men mpino Tyn v noui 
'i DDiison üDnn 13 n^pnj pnn ntpx ,ynpion onDon non ’3 lonon nv 
( X i v ,  xv. moy n":ixV nonpnn my '”;) ,V"3y pDD ’Vn nBoit^o ,dVo” nmrr 
.n"jixn nn& 13Vn V"t pmxpnyn 'nm “'u; vV nrn: o"n ':n nnn dj 
''y) nnuon ptrni ’0’jDn nmo pB̂ m ynmn nmo pB^n mpo xm itsnn mpo 
ppV) "i^nn *]Br Vx„ pa6  yn Vnnn Bm .nmoV maD x'!ri'! ('3 'f"1"2 T on rwon 
ninna' 103 ns'1 kVb> nmmnixpTjo xVx dodib' vn xV nmo pn ’3 m"’ ,'n 
iom, . x ,vV nnom .'3 ,t"3i x ,V'3 p)i omoDi .'n ,o .'3 ,'d is xisd3 
xVn nD̂ BB' irjyir "pmrion,, noiV pns’ xVi /'1V3 lotsn vd’ xVb> iob*i nnj3 
.n ,'0 .'n ,'s xnpn xidd V"i 0'mVö px.in nnnV msom nmnn ,nn:rn 
mm .-jdb̂  pnn mn im njnoV pn:B» mpon xin pnn -]db>i ,(i"Vn p ’D 
"notD'p pnpion,, noiai ,nnVnn nnniDB' »bV mi3j nrx "ynBnon,, nonnty nnn 
dji pn nnyn xnpjB> no nnxmn xoo^p nVo .pmn xVn 1133 Vy bhdV b̂  
nmnn) V"? cmVo px:n nm pnsn uV nmn omroB' Vnonn ,nDx xnpJB*1 no 
piBm nmiVnV Vy nmo pn oama' ,ix"’ p ’D .'n/o .'n ,'s is xidd ,msom 
p i^ n  nnyn iDiDm pi^n mx^so Vy pn  Vysn oy b̂ ô o xim 3Vn3i “1^33  ̂
nmiVnVn ano noinr 0’pVnn on n3ion itrm ,i *̂rn nx 1:00 wonsp 10  ̂ i3n 
nDX ott' xn^ i ,iotri i^n \nVn n3n fjiwn V3 VV13 idx DB̂ m ,tyxn ’"y 
on3xn Vy nmo ]vnw no3 ibh ob*o Vmio i^n i 3n Vy
pi p3«n ipmn xV» ô n mmVnVn ynnV t̂ xn 03 vbww onVnm 
3 T 3n n~iD3 p v  ,pnt<3 i^yjtT ny ixnp: xV idx DB̂ n Vns yy3 lB̂ pin 
nnix 1̂ 331 B»n3nB> ny mVpo3 nomnV t is  nm nnDn nDx nx ?]dxi 
"xots'p vnpion,, p^V ,idx 1x3 "xoo^,, cyo^ 1310^ ’oV mm ,nin33n 
□nnxn 10 “,bh xim nmon 10 omnB' i^m ioyo ]X3 noxn o îs ,pr; iV px 
njB̂ on )}•>;,&& 103 /idxV i^yjB’ iy  xVi D’Vm l^yj*  ̂ ny iDnâ jB̂  onVnm 
D'Vnj.n nx n:Di nmon B̂ xnV nVyi ^D3n nnno Vo:„ i'x moy n"3 p]n mon 
]idsV vjd nx *]Dn nDsnV yon vm nmjsn mVsixon p  nnn fVmi iVm 
pirn nssnn 131 Vy ü’Vn;n nx nns mox nB>y3 ^33 hv inmoV “|Vn 
."nmjom ’0’jD,n n3io f]iyn mxmo pjny» oipo 2'nso na>Vt̂  Ba3n p  
iob’! pvnoxi iob̂ i 3Ton nns : nssm ’3J Vy 0’Vmn nx nns : nni3 Bnsom 
l̂ nn in 0’jnu» mpoV injns "xoo’p pnpion nnxV,, }wV m ’dV ."mD1 xVcs' 
■o-̂ iDon mm '"t̂ n nynn ioipo3 yVnr-r nmpvn nô  xim ,nwniV o'Vn̂  mnt̂  
annnx nno^vm s aV^iom 03nn m v ’V nox vnpon no’jmD nov Vyi
,nrnx irjy n p  ,xnp B̂ m̂  mo ]i^Vn ’3 nnp’y xm inynV^ ]jxoiynrV 
ix iBnn pnmsiy mpon in:n3 "xoo’p pnpon nnxn,, pB̂ Vi ,nn’nsi nB’ox 
nxonn x^onn mnn̂ xi,, i,x ,j "d ninjoi .'x ,n"s 0’n3i) x io jh  pB̂ V xinty 
y,y ,nnp nnyn nonai "nnm yVnjcr,, '"ĉ nD "nnp lotrn n̂ x n^nn oib-o 
l^nn ob* dttjob' ioyo l ’npo m ’dV ."xop np '’y„ m mn3tr nnp *jny
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nVy xVi pt^ns D"n x’nn noian -pa m v m i"ay?i .ioipö3 yVsa ’rvtp
v'y t̂ 'M-13 rvVin nsVnnai noipio V"1?0"1 n o w  ’Vsx psD vxi /ibhbV m  
V'ysx (a"D ,n"’ , 'w )  p ’D iiVpn Vpt̂ o Vy , i ip  tnityo inpo) *"ibid niyo

.(VVj? bh w ö

nnn oacrnBi nisuvno) MiBaD3 mm piB’i 'n vb:d3 mx yotsn (v) 
vsaD ay ,vbd3„ '"bhbd insias loyoi ip y  "MisaDn,, noun "Misian,, onsD 
xm xipn m u  p i (Piuma) 2/00 nsia .vsann ,insia ’saD onoV in s  ia’x 
nnxn *px 0’saDn Vna„ ,mnV nsia nxnnn oiainn ia’SD "vsaD,, jwV .'a 'b 
Vna„ p i ,"i’Ban ’sn ,nnx “jnx p a  m „ ’"n ,(.'a ,i"’ ,'im) "nsian xVd 
"Misia,, ]i^Vi /'1’Ban ’sn ]nnx inx,, ’"n (.'i pios otiO "nsian nn D'B»n 
nsian oy ibq i osy ,*]ian mx ,iVd spn nxnnn xVx oiainn xsoa xV 
’Bia Vy td „ 'n ,(.'i ,o"’ .'iobO "ontw ’sjd Vy QDnx x«\xi„ iod .vVyt? 
p i /'yinsia pns,, 'n ,(.'o ,i"Vi .'d ,n"D otso "o^aD 'bhd omiDn,, ,"viira 
imyotro nvnVViD^ " 'n is ia n  mm piB’i„]XD oam xV *P’bV -xipon o’m 
xV ia’mm Vnx /|"noin nyiD vsaD oipon yo^v̂  ix inyoan vsaDn mx1̂  
naiya nâ xcr naiiDn ,D"y "nyn nx naonV vsaDn,, : xison ,p itm  
ny'D^n Mn p ix nvxn VVd nms xV nnnncr laMini nyity nxia) t3£‘sn 
iod D'EaDn n\pt? noyo xVx ,mnvo vsaDn nVoi ,nsntp oipo Vdd y o r^  
nconV vbjd3 lioxs? nn (natöWBO nsian n w  i^bx >xi ,nsian oy *|.ncr 
,»oo P)an inxnn xsia ptrV ownan oainn Vxmy p  inavn oa -.myn .nyn 
o'djd o'bhib 0’niiDn ’D„ piosD -jnioD msaD ,nsp ix nsia loyts xsaD v^Vi 
^oo 0'saDn naiiDn 'D ''im^sia vons,, 'n (.'i /n .x"o> "]iixn oipo Vx 
Vx 'idi 'n nnn inx nx ounnn ix’n’i„ (onpn piddd Vnx -VVdd loxm 
noxn n,n inxnt^ ’bV oyon ."xuiid ’b:d mnnV,, 'n /'0’miDn 'BaD nnn 
nox xsoa ,nsnoi mox »n» nn pixn -jnx nnxn nnn xVi nsian nnn 
n ^ m  iy  pi inxn yun xVi ,niox »on nnn ppD.n m oi ns VdV n ^ m i 
,D’3iiDn ntryo payn 0’ninD w  ny m  — ,nnnxn oipo iy  yan xVi p]aD.n 
mspo mox i^ y  n»a»n miD ppD mox »oni nnxn miD.n r p  mox »oni„ 
'ousn n'nn -]inn 0’miDn nx ini,, ,(.i"d /i .x"0 ) "vsaD nisp nyi vsaD 
’a»n i ’pn nyaa u^n miDn fjjdi npn mxn P]aD yani o^miDn ŝaD nx ibdb'i 
.n"n) xioan it^p.n ,(.i"d pios oty) "f]aD Vx rjaD niyaa mnn -pn Vx o.tbjdi 
nisp iy i vsaD mspo mox itry omdi ?iaD niox t^on (,'n n  nV'ao .'x ,o"s 
’bV nam ,i’aon 50 na’x o^miDn m o 'awoi ,nn p\n 0’miD Vty omsia vsaD 
pmon xVx t^oo F]aD n io  inaiiD vx miDn *naD mox t^om ioxa^ no m 
0’piDBD ]nav oain p ’sV ,nsian x’.nw FiaDn nup iy  D’miDn pjia ysox ]o 
,^00  p]id loyucy "xBia/( pcrVn xVi nsia ix nsp ]’ay xsaD pt^Vn Vd.i lVxn 
0'niiDn ’BaD Vsx oain Vxpimi n w  nxnan p i .no x’trp xV loiain ’bVi 
,(.'n /■> /im) "yot^a o’niiD.n ’BaD Vipi» pioso pin ,xsa ix xsia ji^Vn non 
p i ,mVnan nwan nyian ’"y xn Vipntr ’bV /'yontrx xuiid ’BaD Vpi„ 'n 
ob') "nno o’a'y o^xVo ousixn orpsaDi onn i onnai o ivn  Vdi„ piosn 
nVnnn loxat^V'3 >WV nxVo nmn nsian oatr ioiV "im'SDi" 'n ,'n"’ pidb 
nx yo^xi,, y"s Vnx .o\ry vn i^nn oipon piiy io ix  ^n«n "oi^n Vdi„ 
ttnsn l’x 0’mnD.n Vy oiamm "pn-sa Vp„ *n ,(.i"d ,'x  *'in>) "on̂ saD Vip

.niaityVn vn
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» ’ na':i'3D Dinn .nunni? \n 'n ,ump n\n nVo (x) d
n jo  (,'n .'ni .'n piDs) moipo nx»m yn» ywb xn^ io  (n ntnsn) *jkd 12b
imj p i .(58 nay nrhin) am m  x ip  nn» î x bv mioo » ’ dj .yn’ xbn 

.(xn^io abn» onsD nnn xm» iod xh) p»bn pnpn ’sV
□no nroo mu» ’0 mnmn ’D noxon ip’y xm nbD n^o ,'x piDDn 
:"ump*’.n nbo,, mo^ nyi .’"» ! ,msx xbn n̂ ?D xm»n naopji nbü xno 
nx»m ,(.'x /’ pns xnp’i x-idd) v^nn p  xm» nbo xbx xnn nmn’ xb» 
nsxo nmo -nbo nbo xh p ” »y pix by nno» na noxon ip’y nimo 
,"p»n a’m»o mao ->p’p-n p»n nibî n mao npn,, ’,nn» (,'n piDs) nun 
"n»yn p»n nbo„ n»mo nmoi ,nnmsn (.'1 .'n pios) nnnon bv nmo 
,(.'1 ,n"’ pns xisd) nn”»y^ onp ’bnn p »  po njiyo xm» nobo ('1 pios) 
pyn »"o 'VV .p»n n"nxi ’hn nbD nbnn pu» nimo nx»n u’x» no 

.(Yn ,n"b .'ia» ,̂ son yn’ irxi ■loxon xm» D»n yn’ ]i»^
'n n  on ‘ib  :vh ; nnoo .'n üipb 'n /nb '121 nm on nx nxnm (n >

.(o"n ,n"n .'io» »"o '’y) xnp’i n »nsn  'i a ip 5?
nrmp’1 xjnai? nrmp’i 'n ,nmon bx n»um pnn bx nnnpm (□»)
--- xjnn n ib---- x "j npy pi (no 'sd nyi p»ns nouvnD) xnmob
*]” »  x1? nmo hjx ’n ,njinj nrx m ,anu»n "nn,, onso napm ,xnmob 
55 moy y jix ) b"] hn» 'nn mn .D” n ’byn hix pi ih?nn Jnu» "mh,
bx Dipo bnn p ’a npy "xnm ob ------xjnn mh, nonm» nnn (196 myn
ix nx’n ]wb  ^ax pi n ,mxn irxi xpn 1x 5̂ mi .h'ny ,xmn nî  innn 
]i;n /'xjnnh, oinnn nui»b *ix»n bnx ,"x:nn nib„ i ’on ouinn nxnn 
]oph "innn bx Djnji(/ p i ,"xjnnh, 'n ,(.'t ]opb) "innn bx mxm nnx,, 
ioyii» mb ii»b m a ^ ’»  *ioiVn /'xjhd? prjn’i„ 'n ,(Y ’ ,i"o
bx nj»’r  pDm ,pDn mb nun’»  hjiidh "pan ^x nnnpm,, -,xd p i ,î ax 
ixnon un '’s pi) ,noi’ mpn nm ,pn nansi nnny n»;nn» 's1? nmon 
wib  nnpynb njn; i»Dyi ,m » ’bn  nsxji n:pn m a» ’sh, :»''nn:n 
"nm’ ib ’,nnb mnp’ n»x„ lon xmi (,h'ny ,")mpn ’Diao nxnnn nn ,mm 
'n ,(.'n ,'x .'xbo) "“jnnDb x: mnnpn,, p i ,"xjnnh, 'n ,(.'u /n .nop) 

."nib„ ii»b cnn *]’»  xh nrm ]uy n̂n "iJit2h»b„
:n»pn n b  nrnj o"n '.m nm .’onp pnp 'nn ,n’»x i pnp (n1)
n»”b »’ Tvb h"ny ,"(.o"’ X 2 .'io») 'n» lon "xn’»n„ 'n xb no1? myn xh, 
n;uy -jODjn .msjn ix -joojn xm dx n’»xn nbo nxnnn »nsn »’ ’n 
"■jnonx nmn n’»xi„ iun ,iom ix nbyon ix Dipon m nnnon poo ]i»xm 
»n„ 'n ,('’ )opb) "onnap n’»x i„ ,"*jy“ix np’n »n„ 'n/(o"’ X 2 .'io»i 
'n ,(n"’ ,n"’ ,'non) "on’»xi pn »inn nbn bm ma’ nbn bn„ pi /'pnnan 
n’on omnoi pm nrnnn nonpn pi loyta msjn "n’»xn„ bnx ,"]mn’»n„ 
onpoi nnnx n’»xio n;o„ /'vonpn,, 'n ,"xm n’»xnn„ ]m ,"üip» p»Vn 
."xi’nyn’x ah ,’onpVon xsid1? xhix *(o ’ino„ 'n ,(.'’ ,i"o /y»’) "i»yj x̂  i»x 
ubo "xhix ‘,o„ "n’»xno„ 'nn pxnnn nn» "onpoi,, /'n^xio,, nibo» 'sb 
'n ,(.x"’ ,i"b /in’) "D3’ri»xTö mnom,, pi .loytsn »nsn pxi ,)i»hn ’si’
,(.n"’ ,n"o .'i’x) "in’»x io  nvx nnnx nx n̂n 'm„ ]di p n  nonpn pyn

9
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“i j n  jo p i  lao

'nn  "pnV p n  mpion pnp njmn "m®xn pnp„ ixd p i ,"mmonp p „ 
'n ,(.'3 n "’ 'io») "nj®n ’®nnV ddV xin p®xn„ iod ,nxin xim "’onp pnp„ 
njrom /''xonp p ’yD,, 'n ,U"d /n .'y®’) "y®xnn nyD„ p i ,"pV  xin ’mp„
□nxn p  mx3® Dnisai ,fön om n®nn nnjo o'xnpj® msty bv o n b  ’n® 
mnjon bzb m®xn x’n® m®xn pnp nvinp on1?.! ti® i .’"®n 'y  v d i  onv  
msom nmnn 'tb  'y ) .onbi 1nvb mip ®nnn p  nmn x n ’ xbv b "i o "n )

.(V'Vp p 'D  xnp’i b") D"n!?D lix n  mnV

uny ®*u ,nn® pxnm ,VonD ,v v  niVo .pm  pme 'n ,VonD w  (t ) 
pns) "n®n:o„ .m® pm m  ,"VonD„ □: pi nrntai n®vn »"y □nn® Gnnj 
y®Vi (x’,n x\m ,n"in ’®oim nonmo "nonjo,, x"j) /toitbö,, 'nn ,(.r'o 
nj® }xdi ,(3"o /i .3"o — i" ’ ,j"d ppV) ,"piTS„ moipo nx®3 'nn VonD 
xnBD) un®® iod ,nm nvn1? mans® na?nn ,pm  — "Vöid,, 'nm 
,"pm« nsoin x b  13̂  "nDinno,, 'n *n»uo« ppVi ,(.'n ,y> n®ns xnp*i 

.(n"D x b  .'io® ®"o 'y) to^pd nm pi ,yi®xn3 nox n3D® nV
y® b  momno mnnpn mo® b  .x’®nip nDDj 'n ,moV® hdi (x) j 
nVo nxmn n oyon .D'oV®o nn ,xmrin ,xnxon ,xnnjo ,xnby mnDn

T :  T  T —:  T  T T  T T

□mniyi3 mpiVn m®nBom ,nxo nsm (®"nnj niX3 ’'y) ,ubv Tmn ,moV®
nox3i ,(D"3teni ynon /'"*H) ,möiV®n ix mo’V® ix ü)bv ii®V x»n dx 
b  Vib1? inDD yx mmx3 "übv,, y®V n lyn .nnn njbV niTxo nns 
□nn pnV  ,D’0'0n pi imyo®o® "yoV® nDDJ,, onn*? y v  xb ,iVxn mxnn 
,12b m®np nvb  on®jn n3i ioyo "ytmp noDJ,, ,iob®oi pnpn njnn ^b 
p®V irxo njm /oid d v  DnV v r v  nuDnpn nx® b i m®np ’®np 'pisxV 
oyV ovn n3i n„ yjD ,"v®mp nDD\j„ njm ® ®np n3 i injin® idV "n2i„ 
nx„ 'n /(.o"d ,'d d®) "1’yD uV nns®o n3i n „ p i ,(3 "’ ,'p .x"®) "no33 
nDD’Ji„ 'n ,U"d ,'n .'ioy) "DD^xno dV®i„ n  xüî d ,'iji "x’®mp noD’j im®
,x’®mp nDDJ 'n ,12b "D’oV®„ n^o dji ,"dd’o^®i„ -ioxj iVxd ,"iiD'«mp 

."]ddj nnpi» 'n ,('i ,2"b .10®) "ü^bv  )wm„ b y n®yo3 ym

b 3 p i  (myi p ® n s n o ^ in o )  -jib®» 'n ,-jb®' nsn  d i  b  n x i (i) n 
.□ m m  xn p  *jb®’ m o o i  ."m®” „ o n s o  3113  ( t V  -'b .n"D .n "1 p n s )  n®-isn 
□m„ piDBDi /"’ )iB®n„ 'n  ,(3 "’ ,o"d  .'io® ) "-]B®n m n  b  n x i„  piDB3 p i  
: \ w b n  n n  p ® n s d"3 3nD d®i ," in n ® ’ „ 'n ,(i"d ,3 "’ . '13*7) "-jb®1 *yn3t 
n ’H® y \vb  n n x 5? pnn® ’0 d prw b  x ^ x  n3n njiD >̂ n j w  nD’B® b  n  n yon  
nyn® ii®Vd o n n ?  m n  x b  m  y n  m s o  1 2 1  njiD5? x ’n® n n ix  b x  ,n m n  
x b  ,m  b x  "n® „ y® 1?® ’bV Dyon® b " ' n"jyV .^"Dy ,®npn p®V bv  in ’jm

•n^op ix nmm nxmna pn x^x monx3 xxoj
ii®V .xoo’p n®’o nn nnx1? 'n ,(piDB3 □'oys '3) ^®nn "jb® Vx ü’)
'n ,('’ ,3"’ .'xn3) "np®o ib  n „ iod ,“jb® mpo miyo®o 12b "n®’o n n , 
nxnji ,"n’nnn3 nn3„ 'n ,(x"’ ,n"D .'n3n) "v®nD3„ p i "x^p® nn  mViD nx„ 
loipo n^n® 3py’ n3 my’Vx 'n n3n bv nonV "nnxb nVo p]mn® n"jyV 
mn® ’"®ns (.'x ,V'p ?in D’n3i .n"o ,'n pns X3im xnm  xnso) -)bi®o 
xbx nsn ?})ivb Vid’ ij’x losy imnoDi 3"Dy *jsn®D u®n ’m® ‘iimo loipo 
.'xn3) "D’on ninp®3 monn3 niVpon nx j t i „  nn xsm .iV -jiodi ioipo3
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Vxx vn onsmnty iV "poo njipn "x’on x'pw np nnxa x̂ tsna,, 'n (n"V ,x"V 
,}tsnn sh  aDyo oipon pntr noVV "nn«3 „ noiV *)Hit "nyi .o’on ninpty 

.(/i njt^o nw xnso) .itsn qw pxty ’"syx dip ppntna'

nmoo 13 ts» .na dxpdh 'n ,na x ü ü ' nt^x ipxoö VdV ü) ,n 
Vd .qx3) ipxoo VdV /mxa 'i axnon Mnnon xoo’ (46 moy nrVna) 
t^xi .(dip) rvam .(n ,a"D /pn) ts>’x ix .d"V ,x"’ /pn) iDina nt̂ x 
'i iVxa njnD.n .(.i"V ,n"* /pn) Vd xoo’ xbi .□ ,o"’ /noa) xoo1 nt̂ x 
nmoo x^an ptyps o"a .axoo tv  moipo nxt^ai axno’ 'nn  xoo’ moipo 
mn *'$) b": pmxpnya 'nn oai /'piVnn ’npn xV„ nnm x b  ,x"’ ]opV n 
,nm nxnina xa x o o ’ y v b  bw xamn xan .nann nups xso xV (mx’ 
,D’an myi .i"di .V'di .n"D ,x"’ /pn pD pxdo m1 lo inn ixi xoo ’m nannt? 
,moipo nxa' h a i .3"Vi .npi .nD ,x"’ /pn ,axoo \nn Mnn xooi pŝ V p i 
nm nxmn nV vx xoü’ nVo moipo ntyona pn .n"o X' .'pvi p  ym 
VdV : nmooa onoioon on nVxi ,axnD' Tny v^V noinn dji ,mny xVx 
.(piDsa D^oys ,n ,a"D /pn) lV xoo1 nt^x -0 /n /pn) na xoo’ nt̂ x inxoo 
xVi myi ,axnon Mnn xoo’ nt^x iVxa ,(d ,0 ’ /noa) xoo’ na>x ty’x trxi 
iDina na>x Vd piDsa dVix .axno1 xVi 'n (i"V ,n"’ P’D maa nŝ x Vd xoo’ 
•jwV axno’ 'n D"syxi nm nxnina xm xotv nVo »xm 0"V ,x"' /pn) xoo’ 
xoo irx  ns nt^xa n^sxi,, :aniD (tr" 7 ) naV nvnj D"a Mn ann .mny 
irx  oyon njni .V"Dy "Vysnxa MnnV nji^ D"y /VDno xoo ncyyj pn iouyo 
,i"o) axoo tv  Mnn yao nxoio )vid pxyo p w  nixoitsn h a  ’d ,VVd p’SDo 
,o"' /noa) "xoo’ Vnxa nt^x Vdi„ piosa tsnsai ,nxoV D’an myi (/n /oi ,n 
n'n i"yb .axoo ’m Mnm loayo xoo irx i no.iV nw noxon njion iat  ̂ (T 
Vx ano Vs1 nt^x u/m ’Vd Vdi : ainD.n pt̂ V nso axno1 ]xd MnnV nnDio 
pnt̂  imyot^o mnn dxdo \m nnaan Vd o:nn iV’x ,xota’ iDina nt̂ x Vd iDin 
Vx yn^n nV̂ sj nytya ’Vdd anty (onn ’Vdo d’Xoöj iVx naV) D’p^oi d̂ Vdix 
npnnn nnx xiaw no xVi d’xoo cn vya fn^nt^ pt Vd iDinV D’xa^i iDin 
Mnn nari ,iDino Vtwss' nnx xVi ia nont^pi VD_pn xooott* Vnx iod ,yn^n 
’Vd nnx p  xVi ,xanV xVi ,xoo xin it̂ Dy noiVa ,axoo \m xjDt^oan Vdi 
not  ̂ noVV ,mny 'it̂ V axnD1 nnaan Vd Mnn *p’sV n̂ oViy xoo: xm ’D onn 

.xoo n^y\ pnnj naD yncrnt^D xanV pjk iDina n̂ mt̂
n"vn nnn pn’na yn’ xi.m 'n ,*]ioDn piDsa p i ,übw yn’ xim (ot?)

.» "’y (x /n /xna) nunnn nmooa oyon ’nnx’a (nonvDD)

ppVi ,"mnam„ Mnn "jxd .n’nam  n’ Tvn 'n io ^ x  nx x'am (n ,D 
db> nmo oyon ,ainDn v^Vd n’ot^x 'n "io^x  nx x̂ am,, (V'o pios) 
pnpn dx pn trps .Mnn r'o^'x V’x xD̂ xn xD\n Vd (46 moy nrVna) nmooa
(.(x"di .a"’ ,n"’ 'opV) xotyx d'm Mnn nDi t̂ aD xmty ynmo d^x) ,nDi ,V’x 
ix Dnsa nyao im vx dxi ,‘Xün p  napj uanp ixdi ,xd^'x V^Va Mnn

T  —  — •

nxi,, ia xsva .x̂ anV a” ino xmtp pnpn injVD ,xa*jn pt̂ Va Mnn ,ny nnjo 
/o ,n"’ 'noa my '’yi ,t̂ "’y "pnnam nn„ 'n (n"D /o /noa) "onxon 

.xno’x nô DD nnp ioo’n xV dx : nouvnoa ,ntp n  im y’.in xV dx (*)
9*
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,n«»3 mixnV nxu nn'3 nonm .minnn ii»Vn "mm 'taom„ onson nöia
i t  r»n xV d x „ lon ,n"oVn "'n'V„ V"a nm p»Vn tas»o 'bV n n»"V » 'i 
mx» 'bV /m,, nVon n"oVn d'V»o ms orinm ,(x"' pios) "emm 'n»V 
p mx»n »io»n nvnix V'snnVo y:io v»Vn w  ,JS0 "nD'onV„ noiV nan 
nvnb n n »  no yun xV d x  oytan /'.ttd 'taon xV ox„ noix *p’sV ,xnpon

.n» h

m n '»omn ,(o'nso nni ntampnD) -mVnp Vnpo 'n /isiy Vioo (n)
,n"n w )  'nnxni mxnn» mioon naa xm m im: mx V'npVo onso napi

.Dtp »"o '̂ y (V'1
□»x /n onp mnp' xo»x nn xim nmmn Vy 'n /nb o»x d » x  (ta')

T  ' 1 “* T  T

.'xnm "Vx» šx»„ iod "nn nmo„ itai»sn onn xV Vysn oy mpon " d » x
-  T  T  1 -  T

□»xn nmo mnnm ,xtan 'xm» iniyo»o m» 'bV V'x» Vx»o 'n o ,j"o
loi» nnx» iV ymj *p nnxi nmmn m»o nnx Vnx» iim ,pson bv xn» 'iVn 
/'nn xmn nmmn Vy„ — onn 12’bV ,nVn ix Vnx p i»  dx ynv irxi ,nVn nnxi 
pso n'V xim xV» p i»  ix 2bn xm dx Vnx» omp mpnVi Vix»V in s nm» 
d » x  o»x„ mnnn my’»  Dinnn ’bV nmi .i»sn D'»xn mn» (»"nnj mxn 7’y)

T  “  T

□mn xm "mnp' xo»x„ ii»Vi ,nnn nmmn Vy„ " ü » x „ nnyn nVnnn onn "nb
— t : t  t  — t

.'nb o»x pnp xnn1? mmnj /nb di»xV lon ,mpo "b»x„ V»

•1 ¥

bv xnpin'on xnVy xm 'n ,nmon bv nnpio bv nbvn xm (n) ,i
bv xnTp’ Vy„ 'nn xVno ,Viys w a  "xnpinon,, 'n "xnpio bv„ .xnnno 
,ta"s .'nm) y»in’ nnn xm» nnVnn 'bb onn» nxnj y"mV ''on 'nn "xnnno 
nVy d x  o'»’xV 'ixnn Vn noix y»im nn .iV ’ixnn nx »npo nmon,, :(x"o 
D’» ’xV 'ixn xm» nViy no nmon bv nnpio Vy nVyn xm noxj» nn' xV 
nmoV 'ixnn noix Vx'Voj pn .nn' xV nVy dx d'»'xV 'ixn xm» nnn Vn ?ix 
onoji onn pVsoi ,tp  xV nmoV 'ixn xm» nnn Vn *]x nnn xV nnVy dx 
n'Vy ,n»npo mVyn mV .y»m' 'nnn nnVm ,n"y "inn' '"nVi mn' xV 3"nV» 
nbvn  xVi n»npo »xn nsn»n y»m' 'nVi ,nmon Vy n'Vy xm» npion Vy 
rjn»nV 'ixnn Vn ,nsn»m »n'D "xnnno Vy xnpmm, DJnn» mi ,nmon Vy

,(1"non ''y) -nmon Vy
mnpn mnp' nn pn i'Vy nmoo .nn' innp'n 'n ,pnx un nnx nnpn (i)
'nV n»x uoo n'np' n»x nonnn io .(ixn) nnpn .'mxn ynnpn mnon 
"1innp'n„ mn üVnn .(,n"V pjos d » )  'V m̂ V Dnix n 'n p n  oin .(n"n /ippV) 
,onn p»Vn o:nn» oytan (d» » " o  ''y) .imnp1 n»x lon mnyi D'nn ii»Vi n"Vnn 
,nnnn D\mn '"y xVx n'nn nnm xV mna nunnpn nmoV D'»xn mnpn» 'sV 
□'noio oVn» 'sV loyta nmy ii»Vi ,n"y 'nsn '’yi ,'t ,i ,n .'o /n /s xovn V’xnn 

.□'xiVon io'i p»on nopn omp noxj omnnn» nmyV Vy



nnn nn„ li®V Vd .xiyna xVapmxV 'n nn^j n n  nnaton ntspm (n) 
Vapnon,, oys onn® pnpnV ®n .no®mn naynV xaynD nVap p®Va nmno "'nV 
nnV„ anDa noxj® pipo Vdd :o^bn nVxi ."xiyna xVapmxV,, oysi "xiyna 
xVa "nnn nn„ y®Va ®nso xin oVix ,"xVapn’xV„ onnV in s 'xm /'nnn 
mVo® ’sV ."xiyna Vapnon pnp,, 'n "nnn nn n®x„ noxj® oipo Vdd® ,n"oV 
]rx ox Vnx ,onn nyi <T"n ,r» .0 ,'x .'pn) "n®xV„ nxm p  "nnn nn„ 
nn nnaion ntspni,, ixd iijd pnsb® msV maoioi "n®x„ nVoV mnaino 
VapnnV nxn \n® nD nop’® nsn rvVsn xn® xiyna xVDpmxV 'n "nnn 
pi /'xiyna xVapmxV 3nj?n„ 'n (n"’ pios) "nV nnn nn nnpn„ p i (]is i:
"nnn nn 'nV xin nViy,, im  ,"nnn nn nV„ y®V Vd nyi ,ü ,i"to /noa) 
"xiyna xVapn’xV 'n onp xjamp,, 'n "nnn nn 'nV n®x„ p i ,(n"’ ,b"d .md®) 
aoio m ii®Vn os®o ’sV® ivd /'xiyna Vapnon n  onp„ oannV Vid1 ivx® 
pio "xiyna xVpmxV,, ,nnn ^;i'n n\n nn nsna Vapn: n®x xm® o®n Vy

.pnpn Vy aoio® mnoo
,tsnso n®V nnai 1 n n x n x^amp jn  'n ,mDi pnx pnp ,n Or)
'̂ y ,mai pnx vVy nos:® 'ons pnp Vy aoio® ’sV ,npyi nso aina x m  p

.□"xn v'®n
n m n  *sV onn .nona nsDon xjhd 'n ,nnx xonon pDn (01) 
id nsvd ,0'Vynn Vy nnsDO '.nn® noiVD nxonV nmx n®ry® ]nDn ,nm’oxn 
nnsD yx »d /'nona nsDi,, 'n (i"ts /ts ppV) "y®xnD mxonn mon®n„

.on x Vd

n r  nnn .x®iaV Vy nono ’ r_nj ,n ,man Vy non0 np n®xi (d)
nnn ,’n’ 'n (n"' ,i"u ppV) o âys yn® n r ,y"oxnn 'sd ,nnsa n r iod

Vapm® mo pDn® onn pn oidd nns yx n pD.n nr_ n®x ,nDVnn ’sV
'»y (nxi,nn nnx nx®m xVi nonon nxiso inj® on xn ,nxmV nxn ’Vdd

.xnsDi ®"nn: nxa o’om
iod j "V "nVy nn„ 'n .nnn nVy nnm  /'dddp ,nVy nr n®x„ (o®)
.'xna) "mmonn ma i®y naa nx„ iod ,j "V ma o’oysV ivso® naya xn® 
y"a'V 'nvon 'na ,nDnV ms "nnn„ 'n ,"DDDn„ n"V D'n "xn^Dn,, 'n 0"o r'D— : t t: —
m yo®o "oaDnn,, ,nDVnn n̂ : xn  n> iidj ivx "mnnn,, n"vn '®onDi 
xnon ,D"n ,'"®n) .onn oipo pn dud pyo iVd njan yxi ,n:an oaDnn®

.(x ,t"s onai
nnn xVi nny p®V "V®ann„ .V®ann 'n ,nV®3 n®m 'Vdd 0x1 (xd)
"ia V®ian n®x onn 'Vdi„ anDn nVnna nox:® ’sV ,nay n®V nV®an’x
Vdi„ idi .nnyV nmiD.n onn®a ,ni® ojny® 'sV imnxn iV n®n nny n®V 
onn® nnn (ts ,'t ppV) 'ui "n®nnoa n®yj Vdi nnna nsxn n®x nmo

."n^aynn,, -  "'sxnn,, nny n®V
n"nn '®üina ,ia nsDon xjnD 'n ,n n  iV ia nsD’ n®x i-nD.n (v /* 
yo®ö "nsDV/ ,np’y Vyis nira "nsDon,, -iidj irx i "nsDn, onso nspi 
inixa onaiy® ax n'a Vd xVx id irx i ,maV Dnn non pdV nn nxonn®
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dib pbin issb ’ix in„ ,mnDnn by nnn nnn ptt h  "isddi,, ;nn â pbin dv
.(s"n ;"«bh iwb) "pirn omibd id w d i dv bistsb

xnmn bDi 'n ,nnn pnx m  bnb n a im  iDtra nbiba nma bsi (■»)
Min xb yiiD ntppn mb nrnj d"3 mh 21 n / ir x h s  Nbn ntrDn xb’B i 
oibpjix ,ind bipb aytsn Tjybi ,t*"y pinn pim 7113 ibhb* ,y"3’3 "X3:sjdi„ 
nbnn3 nbibs nnM» /iniyn^D nrnb biD’ m »d "n3.udi n^D3 xb ŝn, Min ah 
ispdxi /'xyix >bx iai:u„ 'n O"1 /n /sia) "nDixn ms mn,, idd ,nam ntryr 
nsx ’T hy mm ti' ibx f|xi ,Dtra m vyn ninjD pi^ amnn njUDty mynb 
ima n n  ,bbD nuiya p w  mxjp nnjDi xtsn nno xbi ,D\MDb p  
‘dp njiytan lniyötPD "xb’B xbii na>D3 xb’B i„ niytsb ipbk w  m a pts^a

.(•>"tin '’y) ja»  nryts nrxtn
."xnbio,, dhbd 3113 (ntfluvao) xa’3i n^Di 'n 'un nnaiD nboi { y )

Mixaty bbDn ŷ) ,ainaa xmty idd nsja b"i onni xip k w  vby nnoDi
.(T d ,n"b ,'iötin .x ,'a b*yb

.□nso ana Nin p  /nianip nnn nDDj 'n ,i'öbtf nnn na: (m  r ) 
"□'öbtp,, hw annt? ’sb /mddj,, nbD nbsain mtsnip nDDJ min pddj n'M 
p  "mwnp nnn,, mbn ’d ,inxb xbsr nm Vax /'x^np nDDJ,, d'M nm iab

.nnx v̂ V
nbD mon /'Mianip nDDj ioai„ nwwaoa jVDbtp nnn nai itrm oü)

.y"xi nutt' xm b> iI n ij /'nnn,,
unts Vd i^ a n  5ptgp ^xa bnx’ xb xdd h a  y r i^n  i^a.n (tr)
’D ii h  xtiHip 1031 — — — 'idi aipn Ntsmp 1031 'n -itra Vdn1 
."xanip,, ]wh Dinna nn piosa *pu Q’Dys 'i  .w n p  ioa biD” N ^npb  
birs itra hy aDiD irxty nab /'aipn «»np ioai* Min "yr i^n  u^am,, 
iD3i„ Min ubm "iwam,, p i .VJya cnp i D'Db»n n3i by Nbx ib iiaon 
nnnDa Ninâ  ’D pi mriD "xa^npb 'dii,, 'n /'nna bD„ ,n oyDD "Na>np 
.nDima biDxb imD^ ’"syN dhisd id  md 'pisxb a>vnp biDxb iniD tmpn 
’3 ,ainan v^bs "nid'3 bi3” „ DJin Nb ,"N^np 103 biD»„ 'n ,"1 ^ 3  bDN\, 
odws xim ,",nbDN’„ idn j xb^ ’sb /pbin ib̂ sx i» a  bs myDt̂ D nnn m 
xbx D’Dbr ibDX1 xb bi3\, 0"b>i *»y) b"in ntnib "xtrnp 11 3̂ ,, idu nyi

."i»a  bnx’ nna bD idx j pb D’byan
,n"’ /iDa) "inix bDX’ 7^33 imd bD„ piDSD rwpn nbotri onb d"3 
nnnn p  DiiDn mjm3 nunna h^d rm '131 "inaa *311 bD„ 'n (x"» 
,1x3a idd "xt^npb ’3 ii b3„ d» Min xb yiiD 4o"Bn) inj b’NDi D^b^nDi 
1X3 n robn mxtr mx2> ŝb #'td  x»»p xbi ,bru pmn niDnxs minni 
nyi (1"d ,n"b /io» w"o '’y) ,cysn ny nnu»b inx irx ü’bp D»ttnp itysa 
nx3 J»y) on3ib D’xnp ü'by3ntr nnnx onn ô bysn on mbaixncr ixd 
ounD on D̂ bDixn̂  osy bsx ,^npn nnnn bcr nsbnn 113b i ’ix (^"nnj 

.nnnn mabn D ŷivi v1̂  ounDiy ’sb nnutrb inx irx ’xn
inab onix  anpn  ora M ^nd iua nnî Di pnx nnt̂ D nxi (nb) 
,bxitt” uanxD ünixint^D dvs :innxbcr piosa p i -linn1 p a i^ M  'n /nb
b"i b "w  i"m iD "nn ain .nnyi om  iwb onuty ,imn’ p s v n  ova 7n
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iod) mm p»V ’a n  mmV nxn pmn nnn :nnm (200 myn 55 moy yjiix) 
noiV ins im p ’“ pab omx nnpn mm m:sV» piosn pi (y"n’ 'nn x m  
□:nnon nnpn .miooa monpo onw  m ,pnj mxi .V"ny pnm nnpn 
im T in o M  x m  in »o  nboi ,»"*y 0 /1 V’yV) nnoon xaoj panpn

•mn»Ts d» i xnp’i isd nVnnn rnnoono nmo
nmp p»V .mun mi pnx m nn j? 'n ,mn nxi pnx nx np (n) ,n
'nn .(i"o /n /xm Tnxn» mVVnn '>y) ,anj? p»Vn mon 'mno tmp mnV
iil) xmDn tsnu pi /'xV-vyn xmiy Vy pnmxn pnx m nnp„ y"n’V 'nron 
bv Dinnn unsoa oo»j y"T 'nn» myx njxi (x"o /x pm □'xiV̂ on xnVmo

."ma nxi, niVo
.(»"'y 'n ,n"n .'io» vn»Ts) .nm mV ppnxi 'n ,m iV mxn (>)

,n"» ,p»ns ,nommD) nnpsmxn xon 'n noxV ’n\ia mxn (xV)
:p 2>ns o"n nna .ns’ nnpgnxn rVy nnoo ,np’y mx "mmpsx, x"j (*nyi
s'-yx» msx ix .otis» fiapa mm » ’» onso » ’»  *pVn xm» “i»sxi„
xV» xnpon p»V nnx lonnV nxVxV /"mn pmnn 'm s xm ainnn»

— .V"ny .mmn mo mn Vm m .loayamxian n»o niVnV
'mo nm nonimo) pnmnp nn̂ n; 'n ,ddt xVo’ 0’0’ nyn» üV)
nmo mo ,nj m px pnj-rnp vVy mioo "pnjmip m nnp\, onspn ('pno
nnx xVi rv nVo oiot̂ V Vm1 Viys p»V Vnx pi »n ,Vysnx pmn xm Vysntp 
DinD p»V mpm 'n -p’sV ,xVo» »o ioxj xV "D2T xVo\, — .nnp’ Vyisnt t : •
»o»o nm nnV n»o» s"yx» nyon ,mm Vyisn "nnp\, 'n xVi Vyisn mao 
m mo»o n o »»  ,minyn mmnn on oa xVn ,D’xiVon ’0* nyn» Vn mmyn 
,nison Vdoi oxiVon ’V\x n»n iVdxi nyn» Vn T/10 Vnx nnso ixa1 xVi 
nxiVon mpioy im mm Vnm ,a"nn xmxm ,cmmy i»y* “px n»oo noVi 
’iVo„ 7*it̂ V Vm .Doxy m Vy pm mx Vy pn imyotpo nnpn; ,onuni om-p
.p ip  nmpnn pn xm onun  ̂’sV "xmmp mp„ p^Vn omno o^nan Vsx "t

.(o"n ,n"V ,'iotp tr"o '»y>
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,nxonV nny n w  inp pi nV no 'n ,nxonV npn p  Vjy “jV np (n) ;c
,"m \ pt̂ Vn omno mpoV oipoo nmjn inmiDcr n"nn nmpV iit̂ V .mo 'n
,pjyn onoxm ,iV mixm pnpV nionnno nnx Vn mori inp’̂  mnnn ixdi 

.("noj,, p^Vn nnnV y is  mm) (i"o 'n .'xm 'mxn» o’VV3n ’"yt
Vnx ,nommo) mnpi 'n ,nyio Vnx ns Vx n»o ma n»x nx inp’i (n)• t :



noun onso nxa> Vsa ,(xsv Vys ianpi V"si ,naiy Vys ianpi myaa ia mpjn
naxj^ noai ,nuanpn Vy aoio "njgro ms ntrx nx inpn„ .pnna irx "ia'Dji„ 
xV p ’sV nyia VnxV nmipn w an »  njnsnty nsio "nyia Vnx 'js Vx„ mnx 
□nnV nxn mm n̂sVin -pn xVi D*ra nmpV iaya m ’s "is’dji„ )it?V la y v  
.(tv"y i"o ,'a -'xnn) 'nnxatr ibd ia'nj?i V"s nsmpV xm nmpVna' ’sVi "insm,,
nosjV 'n ,nyV ncrx o^aV^n nai V’xn nxi nwn nx m m  (m)
.n"aV xVa "noa:,, onso aina ,(myi p»ns nayvao) .xoyVn x ^ m p  
(Xaa,, a"na wjbw hbV laim ,masV craVt? nvb ü»nwff njnan ,npy "noajV„ 
Vss d^Vsxji crVp D»«np ons? masV d̂ bVct vrw naiVs "mssV d^bV» naV 
pn masV q̂ bVb' nmna u’sa xV ’a nnx nV*Vi D’B’ w V  nnx VaV nayn 
.nV’Vi dvV mins na*V cpyVpn â d\jsV d^Vsxji Dwnp ’tpnp om ,nnsy >aV» 
Vy (x"1 /x /x nane ' v m  xnso 'n>) d’Vp D't£Hpi mss 'vhw vn lVx pm 

.(n"’ iBpV) 'm "nannn pw nxi nsunn mn nxi,, pios
'n naVs xViVa : nmoa ixa ttn .pnxV 'n ,pnx Vx 'n nsnn (m p 
.'a ,x"a .'xna nmoan /vy) .vnnxVtsn .“ V 'nn: .vnnxVtsn .nstsn pn 'nixa 
Wa„ ‘pwVa onnV lsnn "Vx„ ix 'V n n x »  nan ^wV : njnan (20. may nj’Vns 
♦(ixa) "nstn p  r nx Vx 'n nsnn,, .n"BV3 'V Wb 'nn ,niaipa 'n nVxai "ay 
pnx Vx 'n nann,, .iinV 'n (x"’ pios) "n»a T3 omVx 'n nsn n»x„ vnnxVtsn 
Vy 3dib nrVns 'nn 'nn nynV ,vnnxVtsn .('n n"1 .'naa; "-jV ’nnj njn ’jxi 
m 'sV njm "nann,, xVi ''naxn,, naxj qvw lasya naix xm Vsx ,'a pios 
Vxi ni^a Vx 'n nann,, naxjty niaipan Vsaty ym .niaipa n^Vty pn on
— .'b /’ .'pn) "pnx Vx 'n nann,, □nna' ibd /'pnxVi na>a oy,, 'n "pnx 
/l .'naer) nmoa ^n (D’pnna ünsoi na ĵvsD) "pnxV 'n V’Vai„ (.'n /n"'1 ,'nas 
n"Jixn nyns ownxn Vsr ppn xVi onpiai ,npy p i pnxVi xpn Vss (J"1 
nas niD' ,pnxV n"spn nxa msn Vsx "oy„ n^Vs 'jnn xVtr oyan .56 may 
.naty) naxn dhsb ynxs pnx Vxi ntya Vx 'n naxn : xnV’sa a«i3 u ĵtrtr 
'n nsn dvs ’,nn naix xvws .n^aVi pnxV nsnn mnaf ’jx yow ('x ,3"’ 
ntra Vx V"n na s"x .]nnxV xVi nsnn mn ni^aV (x"s</,i 'ia») n»a Vx 
nnsnV Ws pnx mn -js nmsnV Ws mn nt^a^ d^s naVa xVx .pnx Vxi 
miss ’jsa lay nsna mn xV na ’jsai (nnsnV nxn mn pnx Fjxtr » tb ) 
n ia ip a  nt^Vtya pn nmnst? mnsnn Vsa p n x  ayaa  xsbj ntra hm 
o^nsan myn .(s"s xn pn xnsD ;,yn .xnV’san ]wh s"y .ntrsx^ ’ js a  
'n naxn,, naxj ons^ niBipa 'J on n"jyVi ,niaipan nwhw on na nipVma 
/'n^sxtr ’jbb„ nVa oyai ,('s ,n"n .'x ,n"’ .'nas .r'a /n ,'iaty) "pnx Vx 
Vm nianntp imas ’jsa nŝ aV onnva vn mnann Va pn xnV^san *sVty 
vn mn’axn whwm n^sx p^sV ntraV mnnva nrvaxn bs xVi ,nmaxa 
"‘iinnx ny„ DiVpjix 'nn xVt̂  oyan mi -x’sj ,Tn» 'sV pnxV mnnva 
ias ,ntya H’ Vy iniya^a "pnxVi,, ,^aa vVx 'n nsntp yatra m  
my '’yi) ."pnV 'nV’Van„ 'n (s"1 /■> .'naa) "ni^a ma omVx 'n nan n»x„

.(naV nvnj
('3 ,'i 'naa) " tv  nat^i p ’a„ .nnai nan 'n ,rwn Vx nstsn 1”  (B)
"nan,, "v\, 'n ,nin3{y divb nnmxn np’y D̂ j.nssis' ’sV ,"pnyi nnn nana,, 'n 
"ns î,, nVai ,inja t̂ nn p  Vy a^n û xts' n"a “jva /'nnn nan„ xVi ono 
in s  ,pn is^a ntry nerx Vsa mox^ nnja Vax natpats' nan Va "nnai,, 'nn
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'n '|tP' "pnyi, 'n "natPi,, nVoi ,inao iV̂ sx "mn nono,, "po,, onnV 
imyotpo Tnn m ,"’inoi„ 'ann xVi ,’n mintpV pn ] 'k w  ’"syx ,ano mxcp 

•pn pao nspyjtp Van xVx tidx mxi ,natpotp nm Vn
(ptpnBi ntpjvao) ■pnTP 'n ,nsian spnV ix ’ a ’ D̂ aVnn npx bv Ots)
xVt? aino Vys "ix’31,, nVoip ’sV ,yiaj Vysn yitpV *pn\m ."^n” ,, onso nxtpa
"ix'an„ noxw 'ixn t t  ,naia pjpVa noxon Va&p 'sVi ,ix'a'tp on 'o nox: 
om c'Vyan ’T Vy lxavsp nanan ,"ixai\, noxa iVxa "pn’n’\, oann p^V
v t ,, pios Vy .n"o nans la xnsD '’y> ,d t t  nnn pan t i d'B'jo

.('V ,'t V’yV "nj«'an
nx^a v^V Va .xntpaa 'mn Vy xnVoV 'n ,nnyn py nx nxŝ V (r)
,'n .'xna) "x*p:o my Vina,, ."patp,, iwVa oamno n"’tpnV oima nn’Voi vy 
*bVi ,"xaamV piatpm,, 'n ('ts ,n"V "lamyV nnVoi,, ,"patPüVo„ 'n <a"’ 
□nn npnt 'T Vycp navan "Vy xnVoV,, oann ,p naib ntpsx 'x 0’jna.n Vaxtp

i t  t  — ; 1

Vy -tVd ô onia on tmp oipoa nxtsnn ntpa nV*axi o nm n  nanpm 
ixcpn -pai nnxi tsnpon py nx lxtpn *jnx "paai nnxi,, piosapi .xtsnn 
pa Vax Vax ."»ain Vy ‘inVon,, ornatpa 'n ('x ,n"* ,'noa) "oanana py nx 
'n n s  ,"xnpmp my t  pnx Vitŝ i,, 'n "0’tpnpn )'v nx pnx xtpai,, tpmpn

,(n"V ,n"a ,'iotp) tp"y loipoa oytsn
:(a"o ,'a pns motp) a"na ivatptp ioa xin .nono 'n „non nx (t )
.nViDB d’jbV nann oaaaLP nxtsntp 'jso d̂ jbV no no oaaa xocp onV nox 
,a"B 0’nai) 0'asV oaaair non napoa V?’bx nVosa narrn nxtsntp naVnn pi

.(a"o /n pns la xnso .'x
’0’jbh "nxia,, 'n ,"no’jB„ .nxia xcpnip maV 'n ,no'as tpnpn Vx (Dtp) 
miyotPD nicp ’sV ,"xiaV xspmp n’aV„ 'ann xVcy nxn: ,y"a»V 'nvon 'na p i 
tmpV loyts t t  /rpaV,, nVo xVa ,"nxw xt̂ mpV,, 'ann dx oai ,d’jbVi 'jb1? 
,'O'jbh irnip iatp Tan Va imyotfo "nxia xtrmp n ’aV„ ,'O’jb  nnvn ,'o’jsn 
d'jb Vi 'jb V x Vx ’V vx no’jB„ (V'o ,'a pns ^ro^) xnson xnn p i ,Va\nn xim

."^npn Vx V"n Va\na p)x vjö
innioo )xa w  -pnnjVy nn ]innitsn m 'n onVy nxi onxtsn nx (ts’)
'iai tpnpo “jV t t  m .(]xa) lanpn ovn p  'mxa 'a vnmtsn 'annon anxtsn
V5pV linmtsn 'ann anxtsn nioips w  lVxa — .('ts ,n"’ 'noaj anxtsn VaVi
.'noa) t̂ "o 7,yi ,niViyn pi /D’J’0 nanno ,nxtsn Vr nann nuanp nanan ,D’an 
nrVna 'nn 'nn .pTain 'anm on^w anxtsn oytsn moipo nxt̂ a ,('ts ;n"' 
'nV nt̂ x ojanp nx ix’an om,, pios Vy nt̂ pn (47. moy aiannn nnioo) 
'xmtr '"syx pnnxom xVi vnnaim 'ann (n"a ,v'ts .'noa) '"n 'jbV ünxtsni 

•tp"y noipoa Dtp xaon n x’tpip Vy naitpnn ,pnp loyts
rnonc xpnon ba 'n ,nionB yotp nyatpi nDns nonso Va (a) ,kv

T  • • — T  * l  *

pcpVa nppiioi vayn ’bV‘ njiaa xmi nts^vaoa nonan na ,nnDn0 vbV’0 pVtsoiii ) T T * j * *! r
/'nons nonso,, .matp noai noaV nixnmaa D’sVnnosp onso nxtpo nnv
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s h  loxyo mpno m oisn» oyon ,ixm  "nnois x p n o i,, 'n byis u ira  
io is i .i"jis  Ahv u w  ’ob nbiys on” bo oibpjis n m  »d p p iio  nonan 
noib ib nm m sba ’3 ,moix iitrba nix’D pjyn o’yonb ppn ’UD2 "nnpns,,
xnpis pno„ 'n ,('t pid b) "sm nois onso ’D„ iod /'sm xnois xpnoi,,
n w b  -pis isd  pxi ,o’a i jwb ;w  tenaw /'xnois,, ainD onso noaa) ."sm
obpnxi ,nonan hy aoio "nyo^„ "niDis yo» nyotn, .(o’aib Tn1 isoon 
ibxD "Finois i’sb’o isbooi,, moisnb sbs nonab n y w n  nbiys p u  irx
nns bn pxyo nipbnno p  noab nipno nioisn» mso "myowi* io x j 
/ioa) "p t P*1*1'' noon by iod "vsho isbooi,, moisn by io ix i ,VBb’o >j»b 
D"a m oyoo onn o pios) ."nois yo» yön» ."p  r jN1" 'n '^ ''2 'n"’

.im 1 j^b ainDnt̂  s"yx pyn  ’sb ".Tnd ib  psb’» pbtsoi,, o’a i iwb

nn .mnb xamy bD nn 'n .roym na nsi .irob a iy  bD nsi 001 ,10)
(204 myn 56 noy) i".ixn o"ai ,"n\, nbo 0’02m nisiy ix »  bD3 .xmoyj nn 
sm "irob my bD nxi,, ’D ,mb niDn pxi ,.nbsa ^x npmob ■ pw  io ix  
hw moe* nyaix bxx umo pcy //on bDb bbiD nv xmi ,iosy usa pios 
’sb "mym nn nxi,, .onymsb "n\, nbo ppoin (a"D ppb) onma n âan 

."nn„ io ib pDJ nnnx D’sa^ on’on bDb yitrxm piosn nbnn xm»

56 moy t j x  *'y .(i.i»nsi nowao) puibnm xb 'n oibDxn xb (ao)
• •• T

.397 myn 76 noyi ,209 myn

.y n tn

om nmnsa ynn bapn» ioyo "ynm„ .myn nx 'n ,ymn ’d (a) ,r  
moixa yn bysn »d "yn„ p»ba 'nnb biD’ xbi "nyn,, 'n n » nn ,iaynm 
,'x /xia »"o (,y) nnosni bna p y  by nno irx i nynn p»b la anu u’x

.(X"’
otra non omno n»xa "nn„ n»b -nnaixo pmn 'n ,nnn m j (o») 
nnaxiDibi,, ti"h ,v'o ppb) "nm :a nnm,, ,"xaixo„ ix "nxoio,, o^bio 
iod onn,, ,"nxoio xmx,, 'n (n"’ /d ppb) "nn ntrs,, .ts^on? "npinnn 

.onson nxoion ioyo "xnxoio,, »"n (a"D ,'b 'ytrM "nn
,ym p^b "xnapu,, 'Jin  ixd .nbn xnapu oxi 'n ,ibn napj osi (n) 
o"n 'nn ,ym xbn "xapub ix iDib,, 'n ,"nap:b ix iDtb,, ('i pios* lopb', 
moix ptrb ostro p  ’D dwb lann djdx ,nxo pim isixo i»ns nbotn onb 
loxon nniD ip̂ ycr ’sb ym ii»ba xm» o»n inx xa bysn» hid onoxoa 
"mb ao1 xminix ox„ 'n ('■> ,x "d .'io») ,"ib np’ mnx ox„ iod ,o^n by aoio
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nnm, "spin .ssdd ds„ n"D ,d"d d») "mVn ^dd os„ ,rnm s„ nnsm) 
'n ci"2 ,n"D a») "rĵ n sV ® o im „ ,"xnD'm„ 'n n"’ ,y'D .'nam "iV nmn

,D’3n pi "xV:iai„ 
.npmn3 n»y nym x xasDa mm t , nm » D'_y3» nsaai (o»)
T ' on» D^yn» ’j»  (a"a ,'a pns is) snso3 p̂ om ,i"si sVa nmD ion an?a» 
.d,d,> n»»i dv □ 'w i vnns nas}» }y>d ^öv,, nVa ĵ omV m s vsi »"'y -dv 

■ on? tsipa myia» imya»a nvnV biD' ni *d vv^a» ‘nn “iöx sVi
Ti»!? on’:»  snnaV is snsV 'n ,na*? is  id 1? nnna ’a’ nsVa3i o) 
a’m» mnDn |SDi nnx ,nns iaD D’aysV laya mmD ynm» mnsa naD ,yim 
,pi p  Vd Vy 3’mV pV„ (s"a /: pisj sieod  iv j»»  iöd ,nns Vd Vy ŝ DnV 

.(d» "'V) oma» nsVa “ ns nVn»D smi ,noi n3 Vd Vy amV naV
□nsim ipy nnsoi ns» ]i»V .sny is spay 'n nnso is ns» (3) 
nyn ]a piayi pV omsna» 0"»n y j  o’yjj V» ma» on ]sdi ,nsDim nain 
piay pyV nsu pV nsna Vd» V"in nynV noia tid1 mi ,am3na nsiDD 
ms» irjianp nas ~’s ;mVs»j .myn) .Vsn ,a piay nann nnm nsnaD 
.piayn ]a nnv mnoa aVion» □'»ynv Vsn iva>a sVn ,Vsn ia piay nann 
"spay,, 'n "ns»„ dd̂ dV omav^n nsn .mya sVs nvs niD ivaDn nym 
<n": pios) "yjjn ena noi„ ,nmV»i mon laya» "sny„ 'n "nnsoa,, nVai1 r
nnso is n s»is ip j»  naiV » ’ naysi ,"sny„ lamn "VV»„ ‘i»Vi ,"nyn„ 'n 
’DjS dj ’d ’t t  yn .yun piV V» ma^apyn nu DmiDi on» niŝ aon mmaa 
3i*ip sim /»us ]’a wya yatan u »  sm» nVnna Tia»m ,mn nam m»pn 
ypx msnVi iinaV mVis’ vn sV ompn p n »  cpssinn ’aDna nsp nas» naV 
nsna vd ViDn » ’ »d msna T»:yn Vy a’»m ,n»sn» ms Vss ,0’yim □'■yas 
m^V ’3 yim mn .aVi3n i3ntV» nnmsn nsna vai onsn my Vy pV d.id 
Dipa V» mnan ms» m»yV Vm jn»Di nD»na nDsVa "jns naViD mian 
“invn Dipa ny nvsn n»ya naDn 'V.n ’sV nns nns ■jVim ayana m» aVnn 
maiy naVin n:ian nasa iVs3 nsnn ’̂ y n»sm» nViannn nsn ,piay 
vniâ aD oy msna nanyn oi» 'V3 aispi V33ia sm ds pV Dn3 p sV .v:sV 
iynDn ijt.ids V3s ,sV is piay msna ds ynsnV n»p nn mDy yDsa on» 
Vy □'dwd onin» nvms .ididd1» na Vy cnV »n ,piay sm» onp ’a’a 
mn»n» ias» isDa ,nmn» sVdü Vy d’jdV nvnisa mv onDj udV sVaa 
nu nann nvna3 sm p i msiaV piay mn» Vy pVi nsnaa aVia pV Vy 
nsna ]»s piayi n»a my3 sm msV mna dsi,, ainD» na dj vaJ nny .Vsn 
piayi :V"p"»'i nais vVyi ,V"in nny».nV nniDD nsm» (npios) u i "myn ]a 
nsaam ,i»nsV nsn V"t ]"aann /sy ,"i»n’s mym sV„ myn ]a nsna vs 
nns VJya 3 inD,n »nsa smi ,»"’y "V'aann nsn V3pV vs» :nais_ »"nn:a 
nsu pV onD» mnsa» na ’sV Vas ,npmm npmn “jnn3 imjyaV insm 
nnnan» s"ys» naVV sa sm» ainDn »nsV » ’ ,Dispi Vâ ia sm»3 pn piay 
3’dd n’nVia:3 Vss my’»D ysasD udV sm» v-13 myn p  piay nsna vs maV 
pV onDi ,n»Dn my yas3 3nynn» ny aya aya nmDii n̂ jiwVn nayana 
■d ,"D'a' nya» yjm ns pDn nuarn,, D"sys ,piay msna vs ’smi niD 
Da Vds n»aV mssn nVnnn nvnV Vid1 nnnan na’3D3 n^uaVn nayann 
mna y:m nn3 ds nann nnam d^- nya» nnsi ^vosn nVnn sm» n»ss

.sm nyns p3.n isaai nnsoan n»sn n»s dsi
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pios) Dixa .Ojxa) m s 'jo'oi 'nixa '» nuo trnDO :nniD0}x3 w  (ots») 
piDB Dtp) ixan sd -.(a"*? ,1"’ lopV) nxi ,(ö"o piDB) nsi .(V'o pios) nam  ('ts 
□tr) o\man ikoji .(o'oys 'a ,'n .'-iai) xpiosa 'a 700  xVb1 ’d .(n"V 
nnsja it jd  ttmao onn o^pioB rrwy nVxa «ms .(Td obO nottm .(n ,x,!d 
.'a ;:"1 .'pi) ouitrxnn c'piDD ntrtra .ym ptrVa xmnuo tproö moipo nxtrai 
nuo trnDO 'n nym 'n xVa ,nyns ya  ainan pcrV (a"V ,T 1 — u"oi .t"oi /oi 
btidoV mao btido va 'nn  yaV yu v a DB; noxw .'n a "’ /ian p i .ym xVa 
xVtr s"yx viud ŝ nDo Vdi 'n "y:uVDi an Vd nm oms Vyi„ piosa nyi ,nuo 
qj nmo "amao,, ptrV o  /'mao,, nV’o *vomV in s  "nyns,, vtrV naya xso: 
,"nn btdö„ 'n (,'s ,s"’ .lotso "nns yaj Tiy„ p n  ,0'pnj is  niDO nsa>V 
"nynsn y:ua iotim„ piosai vaian VtrnDO 'n (i"\a"’ /sia ) "o’Vm ô yaj,, p i 
tmiso oyon ,nym 'n naya» s"ys ,ym sVa mao btdo 'n ('n ,n"D .nai) 
*ü"oi .v'di .Tdi 'di /iX ' /pi ronsnnuo crmo 'nn  onatr moipon .7100a 
anV sia’ "sm,, ,"sm„ mnstr aw n  mnsa laDtr ,xm nyis yu  nox: lVxatr ’bV 
□Vddi ym ptrV nyisn y:u naya iVxa .T n  .j ,1"» /pi nyi ,ym \whz 
('n ,i"d / ia n  "nyisn y m  notsm,, piosa Vax ,noVnoi nym nyis yx  nniDn 
ry ra  nVnna iV’bx nxoito uoo ysp1 xVty mmx xmtr 'bV ym xVa 'nn  
nmn xnnUD trnDO ,(o» nso 7,y) yaan nspo iV’bxi ntsVnnn onp non

.noVnoi mxm nyis spn iniyocro
ainD .mmoV 7’Bnns xtrmoa xnyoi 'n ,pV isn yjja nym 0 )
— "isn,, 'n yino pnpnV w  nyi ,D"y "nvnV onn xV noV y"%, jpansa 
'n ('’ pios) "pV ny^ nDsn xmi,, idd ,"7Bn„ itsitrsa sVi hysns "vsnnx,, 
iniyotro mmV Vid' "nnoV,, "7Bn„ v^Vtr ’b? oyon /'nnoV xiytr nDBn xmi,, 
nono 7snjtrD xVx nxoio id’o pV lytr VHti; nDVnm ,iosyo 7sn lycrntr 
xV ,pV 7sn y^a„ (a"o /a pis ymn) xisoa irjtr p i ,iosyo xVi yjm 
rnnaV onp pV lyw  0x1 ,xoo pV lytrV noip nina ox nox ixdo ,onpn 
iy^  oiy’o xisoa irjtr nyi .yjjn nono 7Bnj "7’snnx,, io x  7d,bV ."nno 
1’aVo ]trxn imtro ppy nnytr w , ,  (i"s  ,i"o d w i  j " o  /a pis) omcr 
nono xm p V o  oipy^D oyon ."xoo nntro ot^xn '/aVo oipy ,11.10 
naV nxsr nmi,, iia/Vo oj nDio nn ,nmoi losyo xm vaVo oi^xn ,xooi yjjn 
iox j D5r,"im’oV iysy nDB.n xmi,, 'n t’ pnos itap )̂ "laVnycr .idb.i xmi nya 
n j smsy ’bV sm "ivnV,, onn xVtr oyom nyssm nx xdb.i nxsrncr 5̂ 11’Ba 
ioiV 7ns nmi ,yasV ]aVV 7B.nnjsr otru xm^ lytrn Vy 101V v^Vn ’an  
mv xmi ,pVn.nV loyoa? "nn'oV„ Vysa o^mV ima pV ,nm imoV 7*sinx 
"nmoV,, vtrVV vm1 w  nyi /'in̂ oV,, nam P]’omV 7ns irsi vtrVa ppno 
nntro otrxn vaVo oipy V"m ntn i Vaioi /10 .1V pVnntr xpn irayotro vstr 
pV nitrynV nntrja? oj iniyotro nimV Vm "nmoV 7'B.nns,, ptrV ’d ,soo 
nn omnty vny ot^sn o\nV nnytr.n Vcr oipy pitr ,pVnnV Vmnntr ioiVd 
"nm nn̂ oV,, is "nmV 7'snnx,, Vax ,no:V iraVn xVtr s"yx nxoio |0’0 a"j

.no^V pVnntr iniyocro
/'mimoa,, onn xV"vj’ya„ mm id  op'n , r r y a  noy yjm nmi (n) 
nm Dxt? ^vo^Bai pV nywn oj xVx ,naV nxnoa nVin irx  nonn&y b̂V 
.nntrjtr ’"Bys ,non d"j pyo nsm onp piVV trVmi aVĉ D iy ]aV nVnna 
pVnj is n»B osi ,nmo nx’a onpo nms piVn oyonj ox pn ,nxno.n 
miyotrotr "nm nD„ onn id^bV .nson pyo irx i oVmo xoo xm ny'trn



VVsn yny xwtp laiVn (d"x i '»yi) w y  VnV nVnnn mntp ian laycp
.y.ü

nttMimo) .xmn Dp m nxn dxi 'n ,nmnn iayn n'nnn dxi (33)
#,b ,nn’ iitpV mnxn oxi„ ipswisn mnD ."xmnxn,, onson Vnn (ptpnsi 
M "n pms Dtp mnn nyi ."mnaipon ''b omi iwV mm xmnxn Vnx ,naipon 
"D’ypitp vxia V;”tn iilpV pi .mxiai p i .dui ptpV xm nai .piay nxioi,, 
xV -px vVy mxVbji,, :V"n vVy vw o  (210 myn 87 nay) rjix n  o"n .V"ny 
1x1 n’n TmiitpVixnn ,730  xmnai ,p’oy xmnai onson Vnntp non nyn 
pspV ’3 ,pDJ irxi .V"ny "D’ypia> vxia ,xmncp V"n litpVn p o a  VP’»V nmV 
s"yx Tn’ *ptpV ixnn üinnn ]itpV us^o 'bVi ,nnV DUinn ptpVi nnV irann 
'n (x"d ,x"a /xm) "yi imxiai,, pi nnyn xintp 102 ,i"V xnma nVatp 
,D’m mmaipa wxnn /'xmnxn,, iitpVtP 'xn Vnx .Tn’ ytpV "tpm pinnai,, 
□nn xVi .ipy v'V "mnxn,, noim m 'bV ,inx oipa xVx ninnV l’xi 
Vax “xi ,tpaa nn ‘pxi nxia pi nmntp 'sV Q"n /’ .'iotP ian) /'xnmnn,, 
pVnntp itpnn ny ,vnnn mx im  iV w w  idiV it^sx ,tPao m tp’tp usu im  
"nnnn,, nVa Vip mmaxn nm n ,pV ncpyj mxno pi ,mnnn nnn ivx 
nxs? yntpn oi pan n\n„ iaxjtp lan pntpn Dipan laiVn /'naipan,, xm

.(a"’ pios) 'w  "nmV mnn ix nmV
no'Jimo) np' mxnon xVi mxnon xVi 'n ,xip’ xaa xaai (na) 
ivVm 'm 'nn Vup nnoan .(yun pnxnon onso nnn /'mxnon,, ptpnsi 
p'on noia ymnn xVi ann p a  0'soiai yVa inn .35 nay .n"' ,i"' .latp 
"xVi„ ."xVi„ onso nnn pi i"m mxnon xVi V"a 'jspn iDjtp ixnV xaoit : t:
,np' ymxnon xV imxnon xVi :ninn (211 myn 57 nay) mxn ,i"in ].nn^ 
x1? xnpi “]Vin xaan 'n ,i"i xVn 'jtpn xx^ibm oai xcpiuxi xjmoV) 
xaa xaai,, nax a"a ,n"’ pis) xison Vnx .V"3y ! vnxnon xV ! imxnon 
Vyn nyi nau pi ,xaa xintp iax ' xatsntp imyatpa trns iaix xip' 
mmpn D’xn dix 'jn nxn xaan^ pm mnan anum p'os jnjtp a âyan 
mV xV  ̂ itPii "xaarn,, n'nn xViai ,nan xnpi "jVm 'n'tp xVi tpns iaix 
naV xVi ,xaa Vn yatpa "xaai„ ,xnpV om"n a'xaa ix*  ̂ 03 xVx ynsan 
i"m "mxnon xVi,, 'Jtpn d̂  onnn iax: p'sV ,xaa xato xnpV mn instp 
mn' i'Vx D'xn dix im nxntp ays Vnntp ,mViys 'ncpV i’:yn pVnV 
Ditpa ,'pj ]i^V oiVpjix mncp i:,V nrnj o"n px̂ n ttn’s nsi ! "inxnonxV,, 
"xnxoa ip ipim,, y"n'n '̂ nn xVi "vb lina ,nna im  aix x»si' Vx oViyV,, 
xV„ xnpV D’Dna o'xaa ixep ?ixtp irmm naVtp naV dj ton inyiVi 
"np' mxnon xV mxnon xVi,, pĉ V Vnx ptpns o"n nyi pi /'mxnon 
nm imo ,xnpi iVin 'n' î antp ya^ai ynsn Vy pi nDia ,i"i xVn 'jtp.i

,najV V"m
nm n"tp ,x"jiVin ,ntD’2vno) xiona nn^D 'n ,nixaa nyia (x:) 
nVVp xMtP„ mxa pt̂ V nixaa "xiona,, noun »bV ."xnna,, x "j (onso 
m jn ,mxaa nyis,, n"nn w n  irninn ,(y'nain ytrV) "nmm unn D'pVx 
‘p̂ V itPii'B 'bVi ]"nain ,nou xm  ,rxnna„ noum ,"m njnn xVi nixa 
ipy ptpxin TjyVi .nrn üm'xnan D'üipV n'aixn pnp psr i'xaa pVd

.ü'ibd  nn nonii V"in nym xmi^
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IwVa 'nn xV .mn ns p  xjtr xV 'n ,ivy nx yun "jsn xV (m)
■jsn p^Vi /]sn nxia ivxV n  naxj xVt  ̂ jva (.n  ' i  pios) V̂ yVnD '"]sn„ 
.'xm) "onyn nx ismi,, iud ,nanai nnstsmi nnnam mxnn nno n'anx3 
12 p  "jsn„ nnx -pnV nuntsm vwV nmo irx i /'xmp m -jsm,, 'n (.n"D ,a"' 
oyan /'mn na p „  'n "iry nx„ -vxV tj»a mmn -jsn® iniyowö nmn "mn

.('n pios ^yb) ’n n w  iod

ix mmpmBO xm x i3n 'n ,mn3J!3 ix inmpa xm nnns (ds?)
■taiVs (/ts .3"») Dmnsn nnx3 iau xau iwV '"bhb "nnns,, .mmmn3 
crpiay nax xV p"y "a^ypw mxiö Vd ivw ,, :D"n3i ,V"3y xm nVw  
piay xpn miyopö □'ypitr ,tpaa piay ivxty nx-iaV piay 0.1 layat? 
•ynma pxm nyn pi myn ix nan my -jinV mvi p»aya nxianty /^aa 
nV’Vx ivjy "ypcp„ p^V) /3"yp p ’0 ymn nisani mmn '’y) V"t □"nVa 
□'xVa U3x„ /'X13XD iypntrx„ 'n (.'■> ,i"u 'w )  "msiys iVVu„ ,njrntai 
/no3) "»xn ypirni,, ,"xjtsnn3i xmsx3 nypiyV,, ('* ,n"s nm  "lomVi nsxV 
'n p i ,n v  ’"tn #’y ,naipa3 nypsy btpb /'xnt^x nypntpxi,, 'n ,('3 ,x"’ 
P ’sV .("ypnami,, ’"n ('n /a /iay) "onso ixn  nypan,, ,"nmx3„ y"3’ 
mx ws xV dx nnma ont? onx 'yjK xVi ,ntrs x1?^ s"yx xaa xm 
,ipaiy3i V3iy3 nnnV n^s Vsx nJ3n ’js bv lannV n^s xV m n ,-mnn 
'V̂ n ’jsh3 u u r i  1122 ypityi isinn yu ,i3cy laya "xi3n„ onnt? xmi
mmpmtfs 'n ,"mn3J3 ix nmp3„ .(i"V pios 'V^a y,y) V3iy Vd3 djd: y^parw 
«rps /'cvtnnn lVx mnsn 0 ’pn^n iVx inmp3„ 3"n3 njtw p i rpnimnn ix 
mi ,]&' xmtr ,v^w raian p  m pj» yatra nmp o^isan  d»3 D"xm 

’ n"mi x"n ,inn3.i3 1 0 3  ,vVy imi3a V^y^ 1nn3.11 mmipmtto 
♦7 ixnV Dipa txd i'» i ,onnx ü’vjy3 d^ iso  m  -vsVnna

♦ jn i ¥ Ö

nvx "xnoon,, x"j .k d w  xissn xan3 'n muntrn issn D13 (1)
1»’D .xnD’D3 xin3 .x d w  xonp ntontrn 10’D :n no a ‘(XD w  ,)'vbD npmo 
"nantrn nsnn 012„ x"j piDs lapV ,"xdo jx  — "ntsinan,, 'nn ‘,xd wtb 
nVa "D"nn c’on bv ntsntrn issn Dn3„ v^Vn ixd ,aytsn "xno^j,, 'n 
□’on bv nanpj ityx mssn bw 012 b)2ww  minn ,naaV n3Dia naintsm 
]apV Vsx 'ui nant^j n^x /'xo^n,, namni Vys naintrn nVa ni3i ,o«nn 
n3Dia "ntsn^n,, nVa /'o^nn d>031 — nanam nssn Di3„ p^Vn x"j pios 
naioi D"n3 im  V"im nxn nm "xnon:,, naunn mssV ixn xmi nVyaV 
miiDn "ü«n d'ö Vy om ’Va vx ,D«nn D’an Vy naintrn mss,, : '3 /t"a 
a«n D'a Vy Din 'Vd Vx nnxn nsnn nx anoa, ompn piDB3 naxjty ’sV 
piDB) "D«nn D'a3i naintsm issn onn,, iwVi ,D«nn ô an Vy >rp »Van» Vd1 
3inV n«am nmnn '̂ y) .nT3 i n̂ oan nyw ,d'03 121 m> onn^ nsnn (x"j



ynm iddi nVnnn n"V“i "xnmDn, noim .(n"D p 'D  ynxD ,V"i D"mVD pxm 
"nDin»n -i»x nsxn cnn„ nnyn idd loytD n ,v»Vn mm tu  ixd  xin lsion

nnn m pxtr v^V Vsd xm» ,ntsin»n V» ix
iDyts "vnns„ .ipDiDi |pT* pnns 'n ,niDiD"ix nnpipT nnnyp» nV) 
nnnyp»,, D"nnV"in i»-n» idd ,(rms »"i» nyV m  'nnV »''nnx #iy) ,niDi:i
y.un nxi,,i imn x it»d„ (n"D ,d"s .x"ö 'n) D"nnn iwVi /'imxiDn niypi» 
i m  idd ,yp» v»V nnnyp» i»n s»  nxn o"y /omnx ix pnpn yp i» 
.n"j ,jj"' V’yV »"d 7’y) /'niypi» itx id  Vd xm nnns,, dhjd ’yjj Vxx 
V»Vn QTJ»n 'n y"nn ,»dd pinV “ismi in ’ yjm» njnnn dhw s /rnynni 
lidfi ,niDiDnx ix mpnpT niDVt "vnns,, ixd 'nn ciVpJix Vnx "yp»„ 
mV /'xm xnns,, annV Vid1 hm xV mn Vax nVix xdu uuy d"j "nnns,. 
TiV td  »Vis in inin» no Vd m xdi: n  Mn» "i»sx ’xi pn vmy mn» 
Vnx ,imiy Vd ypim m nxV m miD “jVm» ,nn» "xmn„ in 'nn» nn nnxn 
*jwnn n»yj inn yum nmy ounxn» 'm ,niDi:i "vnns,, idiV t »  cmx Vxx

•mxn TiV »Vib irxi xdu

"1»x„ nnV iDvnn nnyn "*]©»„ p»V .iid ti 'n nsyn nx idb»i (xd)
nmn isy  Vxx Vnx .□'Vna ix isx  vm D’pn annn oin«n pn üVx ix  

.□unxn Vy noiD» cnpn piosn "nn»n i„ idd "i id t i,, 'n ümn xm»
ip»nsi nDuvno) xnm y»mxn inn 'n ,nmn nx man nnx (nD)
»n .xnm y»n’XT„ : p»Vn nin nnn p»ns o"n ."xnm n\, onso nnn 
xVx .nx piosn vx» msö xVi .(omiDn rnyiD xm» nn1 xVi V"xn) ns> nnoD 
xm m Viysn Vy nmnV xnn nx nVaV in x  vx Vysnn p»Vn iDnn» mxD 
n»m„ piDsn V"jn »"d  Ty '»yi .V"Dy "niDipD nninn unD p i Viys iDxy 
osm 86 TDy nrVm nn 'nn V» miDDn .('n /» .'id») "pnx nxi n»D nx 
ynDnV nm pxi ,11 nx n nwnon nniDD ’n» njm .ns1 xn'2 n’ yrnxn

."n11" nVoV i t x  px v»Vn ’d“H "s V» ,n:iDj nji»x in m nxn dVix  ,inum 

nnn (nyi ntwimo) npmnn nnnixonVi 'n ,nnnn nnm (j V) ,ijot ; ; ; • ;
□» "xnxDD-iVi„ nunV nxn nVD»i onV D"n .hjd xVn xnnixoiVi onso
nn ii»V» ('n m"’ hyV) m x m » noV ,vdj irxi ,nnmn nxoaVi idd ixin 
nnD pinnixoiVi V» ’UDm nxin xVi nxDits d»sid □» nnDn nynV xm
n»nsD» nnn xVi ,n»xn yntsn nV’nn  nnxDia xm» nn nxDiti miDn» 
nn ,(i.i»nsi no^vno) n’x*iVVi 'n "nim,, ."nnpjVi idiV mn nx nmi,, iiDDn 
niD'DD V»Vn Vy nnD1 xV» i»sx i ,i"nDV u»n n̂ xnVVi,, p»ns o"n v»V 
nisiDsnn oin” V n"Vn ^nnn TdV ü’DysV nxn nDxm ,V"Dy "i"’nVi u» 
idi V» mmm "xnpi:Vi imV„ 'n n »  "nnpjVi miV„ ius "Vtr„ nxnnn

.nnpj V»i
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nnx
’ ;v  annon xa' vVy nmoö .V’Vy ’m xbi ,ny Vnn xa’ Vxi (a) ,ViO

•*T

.pnx xa’ nxia ('a pios) ,vnnx?tpi .(ixa) ,ny Vnn xa’ Vxi /mxn 'a V’Vy 
Vys man oy nnn ptpV "V’Vy \m„ .Tny ptpVn mno xa’ moipo nxtp Vuai 
"pnx xa’ nxn„ p i ,ny Vnn mon xn’ xVtP nannm ,nViysn nmon Vy nmo

.□msnn ovn naan natp Van mon
’3x Ton nannn D"a ,’Vamo xjx  xaayn nx m ,nxnx pyn ’n (Dtp)

.’"tpnsn py nay oy Dtp nxna
tp"nxx '’y ,'pnno 'isd  myi n»\jvno) .msn n’n Vy 'n ,nnsnn Vy (Dtp) 
nnn Vx„ ('i /n ,x"o) /'nnn,, Vtp Diann "msn rva,, .{myV n"n 'nnV rponx 
/'x’tpnp snpV xnu iaa mV ppnon msn nnV„ ’"n "o’tpnpn cpnp Vx nnn 
rva,, nonan onso ana /'msn n’m„ ;n (x"’ /x ,n"n) "nnsan nm„ pi 
"nn„ nVon nmnon imo montp np’y "msn nn,, nonantp nxnai /'xnmsn

."xnmsn,, xVi "msn,, pcpV
xnsaxoi nD” xxnn xa’om 'n ,*px’ nn nsaxom narn nn oanxm (n) 
xVa omatp "xnsaxoi,, ,"xmm„ :niwvaoa nonan “p .mcpnn n’n’ xxnn 
/'nsaxoai,, Vtp n"’nn pi iO’OtP,n "xnsaxoi,, /'xmnm,, :dhsd nnn ,n"’n 
’sV nannm onV nnx ostpo ’n "tsaaxai,, Vtp n"’an oa 0 ’0tpnV tp’ n"yVi 
nx man’ na oaaxai xVi /itpxn Vy ma’ na nsaxoi min’ na oaaxi oiannn 
pan /'m„ ptpVn 'n ,Dnnx moipoai "no” ,, ojnx Vax ]xn oanntp no .ioxy 
nn — xronn mn’ mi„ 'n /'nsxn ntpnn mx nann — oanxn mx nann,, 
Vys xintpn tpnsnn nVocPi pnV D"n nynV ,('i ,'n V’yV) "xms’x ponn mn’ 
o"n 'an nnn pna ia’xi ,m 'Vn 'ann xxv Vys xmtpni nDx 'Vn #n (ixn) noiy 
"pno” xV„ oanntp (n"’ ,n"o .'im) "yrn narn xVi„ pioso vVy amo naV nama 
Dipon oanxn pnam xV nmnntp nn’no px noxn Vnx ,xxv Vys n"a xintp 
nnn tP’x„ ,nVotPi onV D"n nnn Vy nmno tP’ mn Vnx #no»y nx xVi yrn 
msx nnn nya„ /'xnnp ’axon m o  xnna„ ’"n (x"’ ,n"’ /sitp) "nonVo ’Vn 
nnxn onni mtp ovjytp /'pmn nnnn n’ox xo’Viy„ ’"n i.n"’ /n ,x"tp) "nn 
nnyn "nan„ Vysn xnpon Vnn m nxmo oaox ,"nox„ 'tpVn ’jtp,m "m„ 'Vn 
,oaax pm D’tpmVo Vxx Vnx ,"ro„ ptpVn mon omno ptpji pi ’Vn bsx 
noiotp (n"’ ,n"o /im) "yrn nan’ xVi., ,nox ptpVn Dipo Van ioiann ptr ,msx 
msx man mm„ /'pno” pmnniV Vy pVx pmxnn Vy pno'’ xVi,, 'n msx Vy 
pm /'pno” ,, ’"n ('a ,i"o .'ytp’) ptp nan vmxmn "tdx,, ’"n (n"’ /i .a"cp) "na 
nann,, ainaatp oyon "ni„ ptpVa ojax bux oann ’ip’VcpV xxv Vys xmtpn 
m "nn’ n’Dxi„ oann xV ('i /n V’yV) "nsxn ntpnn mx nann - oanxa inx 
"DnmyV imx noxn,, lon ,D’Vnnnn nn’DX imyotpo n’onx ptpVn mnn mn 
nona pn m tpotpn nnn nnyi /']imj’yV nm’ tdxi,, 'n (n"n ,a"o 'xna) 
"no” pian xj’onm„ ptpVn m ,mnp’yi nama n"’a xVa "xa’om„ nayvaon 
’.n’ xVb> ,’n^n's^ ian "nv„ V"xi ioay nx mox’ ,’tP’V̂ V xxv xm Vysn 
xmopai,, y"a’V 'nvon 'na .D’ntPinai D’pna lon loxy nx mox’ iniyotpo 
oninx vm Dmanoni namnntp ,nn’tppi mmx mayi nxix ptpV /'nx’ nV’o pmn

•tDanxa omtppi



.'m xö»̂ > 'n /rh mx by\i (n)
onso nnn (p»nsi ntwimD) .'n oip 'n 'nV Vmn v^y ,-6y i»x  (ts)
ŷ '"n oip„ noia p»ns D"n nyii? '"n oip„ ’j»n ipyi ."'nn xd»V„ 3"j 

nnoio "nb nnx biu,, vc^n» »isnn i"jy^ — 3 n j pnn nn ,pnx nnpm 
mD njm .'"m  xö»1?,, 'nn nn ‘“rh,, vby mnD w »  loytsi Hun bv '"nb,, ni?D 
iDyta» '"n oip„ onni mnn ’jbö ‘"rh,, )i»V nj» niDipon bsn» ixno  
/•'rh nmn nn„ /“rh  p ip „ ,numpn bz2 p i /"rh nn»„ p s  /n nŝ > nnyn 
v^y n̂ y- i»x  ny»n» mn1? ]am x*?x 'n  ̂ »mpo n\n x̂ ? iasy Hun» 'sbi 
nj» x^x ,"oip„ ^»i?n HianJ> oinm 'nn x  ̂ 'rh nipn1? nyvai »npö nr 
iy»n„ ii»^n imx /"rh,, vby mna» iüiVd '"m  xa»V„ "p»^5 mnsn nsa 
nmn i» x  ny»n oyum iw n  by ‘"rh„ n*?ö nnoia "'.m Hun vby n“?y i»x  

.numpn b a  iod '"n oip„ 'nn  nm ,nxan ‘rh  \n» Hun *b by
— x’ödi3 n n a p  mpnn 'n ,nnapnpy noDi — nnapn nx inji (r) 
im na» n».n ."x’öon nmtap,, Tön idud p»xm 'n .x m itip  p y  ’B m  
ntan,, ’"n (x"’ ,'n .'tn’) "n y  mapn py inyi,, p i /'xnntap,, 'n "pyw n^>
by niitapn njmj mitapnn mxnn xnntsp iw^» nxn /;p'̂ D xnntap py 

."nnm xmtspi nmmnn nnm,, 'n (o») "nm iFPtapo » ’xi„ ,o^mn

i»y i»x „ p', n "»1? oipon "nx„ nnyn .mai^ 'n ,101 nx n»yi (ita)
"psn nx nxini,, p i (o» » "ö y )  "xbvyb„ 'n (rh ,nb .'id») “biyn nx

."xjnaV nnnn,, 'n (d"d ,r> byb)
(nyi xm^n nammc) ima^y n »n  'n ,onxDta yinn onx p»n Ots)
nan n»n nj’3»n» nntann xm» pjyn ’Bb iidj "n »n „ /"ntJn« onso nnn

•i»3y pi yo»D "n»*T„ ,0’xdd on»3 ?]x onnm
p»ns o"n .xim as x t bs  m n^ n  'n ,nmon i ’y^n nx n ^ i (ns)
njna djöx h"zy ,x id id  ̂ nnn1? iV nn ■ptjfon niyo^ö 'sh m y"s :" id ix 
npm '"y nn^V im an -jmn yywn nx n^\ my trxnw ,mnDD iDXö-n
y"m^ 'nvan 'nn p i ,»"»y mmn nvxm »"nnjn ixnon v y s  p i ,nBmn

.('m 'x ,i"d xdv) xiDjn nuion
(nyi 148. 114 pj*D «"n) xnitan min nn 'n ,nxtann nVn nxi (ro)

t  t  : —

'sb 1’jyn ’b  ̂ ii3j omi ]itr^ "xrrnam min,, /'xnxtam xmn„ onso min
.1’y^i ib niü’x : ’"triB3 nixtan m^ vn»

,0’pmy onso nyi nurjimo) n p e ri1 'n (njno^ pna bs x 's v  (n)
xov) U’j» »  naV ion ixsv nnyn iod "ppsn1,, ."pG\, onso nnn (y"m 'm
nitaiö ' w  d,x»u mx >jn nymx ny-Vp pö3 ’"^ib miyVpon *|ŷ p ('n ,t"D 
."xnnni xVtn imn1 by v^DHn vpsno» y"m!? 'nvan 'nn ]3i ,nnx^ orjan 
onix x'Sit3 iöüy h n  vnn nm x̂ ? ’3 ppsn1 'n n » » tb »  bu\ ^"i» 'nn mn1? 
iö x j»  '*b n"yb nxu vps’ onn xb yno y"s oVix ,(214 myn ,57 nj t jix ) 
^yisn onio x^x /Dmi1? n^iys^ nu»^ nui x̂> msn idi^d nnm ^yisn x^v

10

145 võ n nx  N ip i



rr* r nnx Nipi 146
ü'oV» on» mo3 o’xaio vn'» my ton ypsm y»Vi ,o'Vysana nViysn nVim

.('x ,n"o otso xnoan maioa p’Dona nina xVa
"köI ,  m x  xon — atsmm xon 'n ,*js» on - aun' on (n) ,p
»"o #,y) ,’pJ on n3's» ,nman yay Vy nmo xm yimV py yx ox ,onso3 
Vdx xV„ "on Vnxn xV„ ,('’ pios) "on Vn Vdx' nt̂ x,, Vax ('a ,a"a /io» 

.npy pi #ainbn î Va nnsaa "on„ 'nn (a’ pios) "on
yimj'3 'n ,<a"'i /' pios) "03ina nm nm„ p i kosina nun n»x„ (n) 
xm» nxna ,"033ina„ V» oiann xm» "yam,, onso ana (x"aiViai norivao) 
nann m„ : wa» ('a na»o n n»ns) xnsoa Vax "noxn omVxi„ noxa» noo 
y»Va "yma’3„ nonan m 'sV ."nox naa nnoxa n»nsn» noVo 'n ma n»x 
y»Va Vxn»’V nam» n»oV ma xm ’a ,nia»V yxi np’y "oaina,, ainan

.nmaan 'so yo»»
Vs'i„ ,o'snna on» ,"'sx„ ioa "'as„ oann .nain ymxi 'n ,'as 'nnai 0) 
inn»'i„ cx ,o"' o») "o 'sx inn»n„ ,('i ,1"’ .'xna) "ras Vy onax 
3"na i»ns ivniani /'misx Vy„ oiannn oVaa ia"V ,n"’ ,a"») "vsx Vy iV 
pioyoV xnmas m pxi,, y"a' 'na pi ,"na poiyi 'poy Vao 'ax nais 'as 'nnai,, 

.no»ann 'aso na ni»nn lanna p'nnn oiVpaix Vax /'xmn x»a naa
xma„ y»V .xsiy ix xn'n xma man 'n ,p)iy ix mn ma ma' n»x U') 
y»Vn naya» s"yx ,syy ix mn xm» ma loyo xVx niâ oo uvx "xn'n
nma noiV y»Vn ■pn yx 'a ,nia’oo ivx yayn 'sV o"o nia'oo naiona

.mn V»
.yna xaVnV 'n ,ona naVV no»n 'npn nxi i»yn nss»o nx (n) ,n1 
nioipo nx»a oamno nnoio na'Vn nxnma "naVV,, .np'y nvx "nnoV,, n"j 
piDs o»i .a"a x"'i .a"’ /' /nan) "vann V33 n3VV„ ya3 ,Vpn yaa /'n-noV,, 
"xsVnV,, 'nn nimonn nnmxn Vax 1x3 oVix /'■jnoV,, oiannn oVsa un"3 
nipino p'nnnVi vmpim 'n mao mo»Vi ni»yV nnmx x’.n '3 nasn yja 
nsVV .na»on n no»n„ 3"n3 u 'j» pi "o3ino ntssn Vx„ '"»ns3 ,o'oyn 
»ms /maa n»yon xVx maa nwon xV ona nsVV no»n m yon m ona 
nsVn nVos ia'ay "yina n3VnV„ y»Vi .m»yVi mo»V n3 moVV ivVy mao»

.n»yoV nsV.n nnxmn np’y» irnian y»Va
m" x»j'x iinn' may’ oxn #n ,ona mi onxn omx n»y' n»x (n) 
ma '"n .x"ai .a"'i .x"' /3 Vxpima pi (x” jiViai no'jvao) xoVy "na pna 
ana .'nn V» vnV “jma yx o"oi ,'n" oysi ,"'mi„ ü’oys ona pn ,ya>Vn
— — may' oxn„ y»V djox ,"yna 'mi x»vx ynn' Tay'n„ nonan onso 
xVx ma ix mny irx "n»y’ n»x„ niVo» 'sV ,np'y nxnai nxo ysai n»' "'n" 
/nan) "iyo»n n»x nsnan nx„ (a"3 /n VyV) "xom x'»j n^x,, 103 ,'x:n 
"na nmoo 1x3 tt” .y"a'V mvon 'na oa pi ,"ox)( 'ann oma^a o"3 /X"’ 
"nV„ noian o'nsD napa Qx3i ,a"V /nan) .ym .pixn 'm ''nixa 'a xoVy 
oViyV ona 'ni„ xnsoa »nna» 103 ,xan oViyV nmyotyo vi ,n"oVa "xoVy 
•may' Vxi ann' rya» .('a ,i"3 /nnaD) my'Vx n nyn pi ,('"»n '’y "xan 
,i"y) ia’a» myi ,ona niow xVi ona mi ,('a n"s xov) wnn ia’nian oVix 
x"y may onxV iV nox ox» noix nnx yao noix Vxyo»' 'an n'.n ('a ,n"a



s'oms3 Vax iösy pV  im  pi nn) .onn mi V"n nm Vxi nay^r nnn Vxi 
u w  üipoa DiVpJix Vr la n r ixiao ian njni .may’ Vxi nm maia 
ainan prVa nm V M’ onnnr v^Va in n  nm ,mx ixV ynanV niaio 
nvn*? Via'r ,ip'y "xoVy "na„ noian p  Vy ,pnV ix mym VaV iDxy 
p ix i m> 'n ('i ,X'b .'iai) "nü ' Vxi p ix i m\, ioa ,a"nyi i"my nniyoro 
,(V*yV '*y vVy niiDoi ,nyi n"r ntsurao) "niD> xV xrjn xmoi xoVy ma 
Va Vaio mnnn mai /'xan üViyV .niD’ Vxi :mn oViya .pixi m\, : ’"ris i 
Var >sV ,nsoin xVa "pna mn, ainan prVa nunV Via’ nn xVi myin 

.nnnn nmoxa irman ivyVn moV üix p]ior myiv myoirn
xmrny 'n ('n pios) xm  "pax nny ,-pax mmy 'n ,*vax nny 0)

.r"ro i j"a ,'ts -'xia miDü ;’y iiax i
x"j (mai miso nyi prns ,nmjT>3D) vrx panp 'n ,mn nixiv  cp)
nnxaV nöxai ,napj iitrV pnp onn xV *px y"x : ana prns o"a /pnp
□rnr umo n ,nrairo xn i"V vanp nVor ynanV vx qjox ,ix d  nrp xm 
Va Vx r ’x r ’x„ .napjV pai laiV ]u mu ira  ix r  loyur ,mnna nnj?
nx/( pi "nnra nanp,, 'n y"ai /'nnrn anp VaV„ 'n n  pios) "nra ix r  
"na nnra manp m„ ,y":m ,"^j manp n\, 'n 'a ppV) "myn nx r
px ’"n s  ,"mV nnpi manpV,, 'n ,('a ,x"a ppV) "vVx anpn nxrV„ p i 
mrsj loyto "m xr„ ."msuV xnnpi mnjxV,, 'n y"a'i (a"n) inrx xVx nx r

T - ;  ~  1
Vanp,, onni ,mV m mian nnr mrjx "man,, ioa nV n ix r  p r  mai 

mai ]irV iV vx naya ix r  prV n ,run ir a  »anp n w  "vj’x
nxy löuina nsy .nm„ y'r i  prV .xm vxrnn nx’y 'n ,xm nai (or) 
oyts nyi’ xVi : ioxi vVy non b"i ynöin .V"ay "xianV i^yv “ji^tr v ^ n 
wibo xim V"ay "xitonV myv ism nnnxn niiayn d: nmyn Vatr mV 
Vxtr ns’tr ana »"nnja ixaom » "’y ,ixo npim in a i mx ]uya nianxa 
ixa nxnp nnnn yna oyis Wa ‘nu irxi y'aDin tri’B inio Vax '"an Vy 
nm niatrnor nmyo mmm mxn aV is ' yiv otrntv iöix xVx noi pcrVa 
xV nanx nVyn xV xin ^x n:m mdxi ntrxi nnai nrx aatraa nnajna 
"nai,, r i ’s r "ns’y,( xVi "vxdm narn»,, nnnV iV mnr ^"nV xVi DiVpjixV 
,a"V /yr’) iai "py' moi xm„ iDa ,nyiV naiyi nVianni nxy py v^V 
nnnn mox xVr ’sV TyVji .'iai "vaVünö i’xtsn nxy Vy ]irxi„ 1"nr O 
nxi ,nmpV v^V "npn xV„ io x :r pn ,mirxm ’x ir: ’"y xVx nnai nrx 
nmxn Mnr na nnxn xrui onyor xitsnV isyi1 n w  nsym nViannn 
,mmx ’nrV 'd i xVi .issna noy imxn xVoV iVxx non Mnn itV nnco 
nrx Vax ,nxn nna ar̂ V Dipö nV r 1 nurm imaxö nixno nnyjn anV ’a 
Vn nmy ixry nnnnr ’e>Vi ,na n nnVm nnrpj nnai nnm ix ijdVx

.njirxin nmo mxV pjx iiDxn
’sV ip’y "lyimi,, ."■jnoi,, x"j ,-jynoi 'n ,-jVoV pn xV lyitoi (xa)
.'ü ,'ts .'xia) "yn„ orn Vr omnn «ur Vy m ixar ü’VVan 7,y ,naVnn

.('n ivs
xaym 'n ,iry nayin 0"’ ,'a ppVpi .xm  xayin 'n ,xm  nayin (aa)
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m n n a  n ip i w s
nou ipyi ,ansa "xnaym,, noun onso ann .ptynsi nauvao nny 
nnm ansan m ('n /a /x*m) -ixan3B> hmn ’sV ms33 "xayin,, na^mo 
nmyin mtr nm ,nnx n3yin miyatra "xn3ym„ ]ib6 nmn nnn’ hv nna 
'aman ncrx : (48 noy u^-ia) nnoa m piosa w  .nayin ntry nna nnx hzm 
m3aa nn nx„ nmm qxa) "ntrx matra 3atrn xV„ nai nxi :'mxa 'i x^x
,xpiDDa 'a -133 'hz n\n x̂  ,(n"’ /3 pph nn ncrx .(a"’ /3 ]ap^) /'ntrx
:bai .('n ,3"3 /-mn) "ncrx nVatr -ma aa$» xh ntrx by 133 ,!?a n\n xh, 
.'3 /i .'i ,'n /naa i"a /3i .n"h .am '3"’ -'pn .a"a ,x"a /iacr) ntrx ix tŝ x 
ix »  hmi msaa xn’x '.mna ntrx Dttm maipan n̂ >x3 isrps : (/n ,1"’ .'i3n

T  • 1

.ansan naiana xnn'x ,niaipa
t  :  • 1

"xnrpK„ nan 'mna nsrx ctrn m it nnoa ’n  hv una^ 
x h  /iatr) ntrxi t^x p33 .“nsjn 3ni3 nnnx niaamtr üipa3 s]x ,ansa3 
nxa tr’x„ p i .öHBaa "xnnw,, ,msj3 "133,, ,xnn’xi "ma 'n ,('i ,V'h .a"a
□yam .omn p i "xnn^xi ,133,, 'n ,('3 ,x"’ otso "nmyi nxa n^xi iny-i 
□ns v'& ’sh ,hmn s(a xxv ntrx hm Di3inn nnoas □•‘jaioan üminast 
hv nna anDantr mnxa “133 .imixmni ansa }ib6 n3ian n33 m w  nirna 
ymn hv ü3 nnatr ’sh ,om“i xpn rmianao ühy1? 3ni3 i3’xi asyn nnn 
ncrx matra ^ux Jion nhbcr ]\jy3 xiab hs1 U’x ,naya nynm x"na 
nbab ixin xm ",n»x« n*?a xbx ,n»xn.ia hhi nsna 13’x n3i saarm 
ntrsx 'x p  yinm "ncrxn mara,, nays laib it^sx w  iaDi /'matra,, 
x t̂r ,D^jn hz nhhv "ntrx hv ia3 ^a ’n’ xh„ mnwn ,xnn'x rwnxa 
xpi„ 'n ,"ntrx nbatr 133 ^3^ xH, \wh bxxi /□biyaî  n^x dw hv m1 
hix hyhnz ,"'3ipna„ nbâ > -ixin xm xrvx nba /'x^x ’3ipna -133 lpn’
"nxaia xn^x,, .nxaia xn^x 'n nn ntrx .pjpn niD»eo xh ,ntrx mat^a
/’ ,a"a /pm’) "nt3n nxaa,, ni^a hm cvin D3 xmi nm ns’ba iasy3 xin 
na^nV )am 03 xm ansantr ^h  "xnn’x„ iax xbtr nxui ,(1"’ (i"bi 
3D’ xh\„ 'n ,(n"’ ,3"a /nan) "»npn m’ xhi, ia xxvd) n̂ nai noixa 1*1 ia in  
's1? nnoaa xain xh .(□» t̂ "a ŷ) ,ivi3 lwV "xax xn’x x̂nty> '33a x-133

' T  T  T  •

,traa n:n niyatraa "n3ii ntrx„ iitr^ p i .(arnaa "ntrx,, ptrb xua3 x ^  
p)Xini„ '"n, ('3 /3 /aT) "n3i* ntrx nnai,/ p’ia 'ia,Di? mD33 onina mipsia 
x n ’ x n3iya ,,;n (‘h .i"a -'m1) "n3n ni'x ntpya,, p i ,"x“ia np53 xn ’x3 
"ix„ n^aa? ’s  ̂ yiT aain^ itrsx ’x n^x ix t^x ymh  ̂ ."x ia nps: 
xnn’xi -iaî > *j^ D«xm on^tr "ntrxi tr’x„ >̂ax ,D',,xn xh D’iVn onw  nwy

*Tan nawaa aneas

^131 ,-ip’y pi nim nnp3 ,]"rayn xns ŝ3 'n mitryn nitrsjn (aa)
n3iiam mm’ nap3 "xmn trD3n„ Tan -iax3 ms ŝx .ni3p3i onai 
xüa3tr nai) omn 3̂ p i -131 iiaV Tan "xmn xtr3’x„ ,iai3ini ,n3p3i 131 
xm n’aiX3 "xtr3’x„ otrn .(tr3itra *?3.n "xmn x»3’x 'xmcsmi,, 3"P dhbds 
iitrb 13 3ni3 13’x "onx,/ ümnm ’sh ; n3p3i *iai /'oix,, pan nm hm oiain 
,nap3i “i3i pan hv nna t t  n3iana pi "x^x,, atrn n^aixa D3 om



'n ('i /i .'xin) /'oem nwK„ 102 ,o’m onm toyo "VtwN,, mmn naiom 
"nwsan,, 12’sV /'xntpoi v«wx„ (2"V ,a"’ .'102) "nno nwx„ ,"xoižh ]*jwk„ 
m „ ;n ('n ,2"’ .'x i2) "pn2 itry ib>x t&Tan nxi,, 102 ,"xnffsj„ 'am T'V

•D’21 p i "sn^sj
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.□*>Enp

"122 .vVm pnn mmx p i t o ’x p  'n ,ixTn vnxi iox c^x (3) r c '
"p  Vm , Ton 'anno mx \n Vax nxi’ iwVt? ,w"'y 0"1 /x ,'toty) Tiixa 
102 /iox nxi vnx nx Ty2’ xVi o'jp xV  ̂ ,tMiyoi piao insi ,ix t w svv  
nx imo xVi ioipo2 1210 xVi ioipo2 2tr xV xno mrx ,2"n2 urjtw 
Vy nno "n1 V’m „ jupVa? 'sV ,"vVm ]inn 'ai ,to’x n\, 'ann xVi ,vim 
xineo xVi .(otr 'mx^ty 102) n"wnV pi nnx’B> ntmp Vt? xn’Vyo nxi’

.iaV nrnj2 bhibd
.(2"1 x"V .'iotr 'tpo ;’y) /Vn x’2ty 'ov r: 'n ,no»n ’nin2^ nx (dup)
102 " 1.12 ,, 'n "Vx„ ,vyo in 2 psnn xV 'n ,0’V’Vxn Vx usn Vx (n 
. "a i2iyV„ v'^ iiB2 onnnx nitsaV rvV2tw nnmo .tjs njronsy b̂V ,"inx „ 
niyo mn ix’jsn'x nx„ 'n (n"’ ,xV .'121} "onnx mnVx Vx nas ’2„ p i 

,'n’ ,'x“i2 'm x 2tp "m nx„ ]i^VV "m 2„ iit^V V2 Bnssn 'nn "x^ooy 
Vx ijb'i,, 102 n"oV2 mbtx 'nn  nxioV n^svi t jb  njii2ncjo moipo ixtrm 
.'ion) "üno Vx pnx *B’i„ "ximoV penai,, 'n ('’ ,ro  .'lotso "im on

."□no mV„ 'n ,('’ ,n"'
imxts* ovn inavn /'onnm ovn,, .D2jnn  xov2 'n ,V2X’ aan2i ovn (d 
"D2jnn „ 'ainw nn ,onnx iV’bx D'nm innr» dv V2n xV ,öntw nr nm 
□nna> "imnmn„ -jioon onp loxatp ’bV pcrVn »bv ’jbo "n\no2m „ 'n xVi

.Tjio2n
■)X2 yno y"a ,nnana tw’x 'n ,in’oya t^x nptwi xVi itwi2n xV (x1)
□yon nxia -"123,, pt̂ Vn 'am nioipo ixb> V221 "tww,, iit̂ Vn "^ ’x„ 'Jin 
□nnxn moipo dVix ,m ĵnn o^jxn m^n nmo nnp^i nĉ n2nt̂  ’bV 
,n"2 ppV) "vnx nx cr’x uin Vx„ paa ,ffwx vn nnV D»jma» onm Dj’jy 
nj’xty nayn onm nxjin Vy nnmx on ,0"’ pidb oar) "in^oy nx tŝ x,, ,n"’ 
"inyi nx » ’x„ iwV pi ,(dp ,w» i '»y) i 200m npon ]idd nxaim ,njian 
o n ™  0’j ’jyn anoxa aVn /ü",l 'o .'i ,n"n — .n"Vi .n"' .T’ ,x"n .'io^) 
."ma„ — u\trx„ mn2n ]it̂ V2 n’jm nnnn im o ninnnt̂  pio ,d'»jk v3 P1
"nnn,, ."jniV x i^ x i xiax nun xV 'n ,*]nx Tn» nViyB vVn xVi (a1)
,*]Vax Tn» 12»  nb’V2 2pyn xV ^ i ’B ,)’VnV n’jn xV ,n2iaV -121 )wV Vysx

.w*nnj TX2 '’y / "^ i,B2 xVi
V t̂yn "0’^n,, anso ixt^a (no^vao) .D’Dn xV 'n ,V^2o pn  xV (T) _ 
"Vooo,, Vty Diain xin»' , "p ’D„ D’2i  ,"xo’d„ p»V n’oixa "□’□„ .n^Vxot^

•d"2 ,'a .'xm cp"ö '’y)



"po1 sh, prV -iVy pm sV 'n y b y  nVy’ sV uayr d’Vd mm (m)
TDn sar vnnn lymnV !?"m iio s r na 'bV sm ,vVsa ihss nVy■> sV yara 
xV nman Vsi„ Vnx (.'3 ,1"’ nxn 's ,a"D sai' ,sibd) ,nrn Vy sau lV 

•omVsa pViy ir s r  ’bV /'vpom xV„ 'n (n"’ /n hyV) "iVy'
D 'nsan  nn nyiV "xmnx" nmV s t h s  sas  'n ,r'sV nsim  nnsr (d)

T  T

nani :o "n rin  bh’bd ,im a  mnDn nuyn nnsrm ,nny myV mioai m nva 
.(n"’ ,'n /sir) "sVapV vm rs: noa,, '"n ,V"Dy "maV lr s j P}in oy,, iV

"snnpn,, mnDn )irV nnn ,nn 'nn snnpn 'n ,nmn nipn (or) 
sm sh npiV sm r "nn„ nVa rpDim ,nipVa dai ,n s rB i nTpn ln iy a ra r  
/'sm sh snma sm 'pVaV mnn nm1 n srB ,, y"mV 'nran 'nm 0 " n  y )

nVa f]'Din ,sidsV pma yoV m’ 'n ,D'Viy ddV nm’ our tvhw  oo)
'j "jinn ViD' : D " n n  u u r r  iaD ,Dur r V r  msV ^x m x r  laVV "xinxV,, 
nrm D"n mn nym sh  ,mm V"n im a m’ au r  'J in x h  nos sm Dur 
'nm ("onVm , 'J in r  idd xmi) "pnia,, .'sn /nn m ynn  d ^ its  'n r „  mV 
s"nn xxa: xb 'D ,V"Dy "nxmn n o x r  p ’yiarxV im  oVVDr ir s x i "xinxV,,

.mpa Dirn maisn n is a  nsjn nos
mana Vd rms psam nx’y syis 'Vanni 'n ,nai p x n  nxVai (üd) 
hyV r "a  ^y) mpa Vddi ny Vdd xianV nhnnm nxy nnV mmn ms un 
Vbu ,nuiV nmx iDia laxyn sm mn ns l a i r  m’r  nnn nxn ds ,(1"' /n"’* 

.pixn VDn tsrsna y"j Vr xanm ,naj)V nny im

/s .'ia r rnrms) pVni yinn ’n p a  nnh 'n /ixim 'n p a i (V)
.(r"'y la sa n  p)ion

mpn xnmxn moi Dip ]a 'n p̂i us nnm oipn nmr usa (nV)
Vmo onnn prVr la is i ,irmm nn:iVs su a r y'nm 7,y .sno 'ss nnm 
y"a dVis  ,maipan nnn DiVpjis Vr n n  p r  idd misn ’djsi ,mym Vd 
.y"DV ddh smr ''ipi„ Vxs sVi "nmr„ Vxs "snmsn moi,, '̂ m yna 
mssn niay„ ia s :r  iaD ,naxyn nissm m n sm nm rr ’sV oyan V"n 
ias j myi ,(a"D ,'d or) "nn'r oupi nm „ ,(s"V ,t"a /Vra) "nn’r  mssn 
D’a' nDns ŝ n nmn ,(n"a ,n"' nvs) "mnn d'B' i i i «i naDn D 'r'rn „ 
saio is rVn n ryjr 'a Vxs maipa naDn sxaj "ipt,, iirV dVis  ,mpia mv 
,('■> ,n"a or) "lpna nnD V sir' u’yi„ (n"' ,n"' /sm) ,"]pT unsi,, ,mp: -jina 
vmr "ipt ub nnm,, ia s : p'sV ,ü’m pi ('s 's .s''a) 'ui "*|pi m  "]Vam„ 
r ’ "nnm,, v»Vi ,irVn usa miim sVr ziaxyn nma urs ds mis omna 
Vyi 'n ( ' j ,j ''d /iar) "nnn n n n  sV Vn„ ,nuanm mun miyaran

.D'mn sV srDDa
r ’ .VDay 1'jnn  s iv j 'n ,DDns mn mn ddV mm DDa nmsD nV)
]a in /Jin  in^nm  sni»a p s i  mn im  Vd (48 '^y irVin) nmoa ŝd

• !*“ ; •  Z T** • T T  —

sn i*a spn D ip a  Vdd i a w in  m n  m n  vrV r i ’B  —  . ' J i n  i'̂ nm sii^  nmsDT- - 1 1 t~ •— — ; • : t
’bV oyun .mm prV rn̂ nm siv>} 'Jin  iSDa vm ,ansai om  prV Vi.^n’1 
nnmsi nnxa Vxs n as: ('n /di — /' /n /t"1 /pn) maipan is rn r
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,onsom Dm pt̂ V VTmn x m i o  mn imVy mmm aVnĉ  ,anm Vy mVoiotp
mao xm ixn pn ,'n"’ ,v'tm /n ,n"’ . 'w  mix̂ ntp 102) ,VVan oVn Vy nmoty 
mx^’ milano ioiV ntysx ’X /'■poa iV nnnxi, ,anm Vy omao Vxi£” unty 
P ’sV .mnyV iiaat? 'oV ix ioy iroji xtsnji iTnotp ’oV xVx ,p onn Va 
b«x„ (n"1 ,n"n ppV) nnDon □: -nnnn mm .mm pt̂ V i\mn x ir: isa 'Jin 
□nm: VdVi onmj VaV ump nnp’ iŝ x Vxit^n im  101 Vxia» mao tsrx 
□nmj p  ia  /ain sii^  ’Tm un Va nmoo ."Vxii2»n snva pi,, 'n ,"unT * M” T~
ixt?n mn 1^  iwx ix im  nam nnx vxty im  ptpV V"i .mn xmra

T  V ” : T “  • —  T -  •

□yon ,onsön D’2i  iwV xni\} omne sm isa pi /rm ppV xiiig moipo
iscra Vas ,xni’a V"a Vx ie ” Va Vyi onm Va Vy Voiotp mao Vas sintr ’bV
□nnnxi,, ,('ts ^"a ziotr) "im  t̂ sj ns onyr nnxi pnVn sV ui,, moipon
10a /rm iwV xtpj 'n im  Vy Vxit^V nnao p »  ,('o /’ .'ia i) "im  ns
u i "nVy1 impn it^s im „ piDBnty u ’Vm i" i  'nn svdiocp noi Tianstp 
yiTn — .pnV ps im  im  owo oyon ,"Viy nnm„ 'n (j"o ,n"a / ia i)
uiian ntsn ,D\nyn VaV Vxic^n smty ,pia u  mpo Vaa inxim "xivj„ iwV 
w n  ’ai„ ma sara ,"amn Viy« mnV maio sm p ’sV ,naj smty nann i :  
□Vis /'nnim ny„ o.Tjtp 'n ,(t"o ,n"a /pi) "nssnn uV laoji — ntsnm u  t

"□nao pxn  amm an a  ’n,, "T i„  'n ( 'i ,j"a /sia ) "Daoy ’ajs ntsmi u „
mn jwh "virn,, 'n ('0 j"a .10»)

smjrnom dhbd nnn ,yn’ sVa /pm 'n ,OB«>ün Viy itryn xb (nV) 
obix f(stD’ji’3D) yiT yiî V "xjnn„ 'n "liBiPon Viy lcpyn sV„ V'to pms V’yV 
"sjna,, — "os^oa,, v'o piDs V’yV pajn i"jyV ,"via„ dhbd ann db> 
'jdo onson mu mn ,mj’n n ’ Vy ,»oo os^o mnan a& ’a ,onson 
’a„ piDDn pi "sjnn,, 'n n"1 /s .nm) "os^on □us n̂ nn sV„ pjn mim^nn 
uran isai ,"sjm  pnV im ia„ 'n ,(i"o ,n"> zioty) "’Vs sa im  onV n̂ n1 
VpB̂ oa moa m̂ nnV d ix  pn n r̂ruiy onmn itr i pian ’bV mtyyV is ity no 
"snonm,, pm "soam„ pn t îsnn ’n is’n m pym (n"m *"un 'y) mitrom

WV ('j n"a loty)

,y isn  Dyio^Vy’ oVyn dxi /ipiDBiopVpi AmoaT^isn oy (n) ,n 
,0"a/i V’yV) / 'fisn  oyo xunn nns ü̂ bj dsi„ piosa .Vsi^ n>n soy 'n 
’n / 'syisi soyo„ mn (V'n /i V’yV) nson pip  Vax ."sy is i xoyo,, ;n 
,nsonV ib D^noty ininjoi mt̂ on inao oib miyot̂ o "yisn oyo,, dî  
isa oVis mnpj ony m ŷty pixn oy isk i ,im Diy i w  x’no^ sw d aim 
10’Vy’ oVyn dxi,, Vy a"nn t^mĵ  noo naio m ,VVnn Vxi^ n’n Vn njnan 
V"n D’0’Vy0 onnx oun mnt̂  p|iD 'x Tn io’Vyn oxiy i’joi„ :"fixn oy 
nVna mnjot^ îd Vxi^ hv mxiinjon io'Vyn dx vjo ,10’Vy1 oVyn 
mn p)k Wia ixa "pxn oy„ iwV V"m nyiVir mxi mo /iai "0’0’VyD 
x âioi ,Vxib” Va miyot^or "Vxiti'’ n̂ n xoy„ 'am pV ,mxmnjDi oun 

.y’'DV aiiao ,j’xi ,inV d’x^i oĵ xtt' pixn anm a’n»im onaj
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hzbn x"j (myi xmibia ,p»ns norjvaD) xmya mb 'n nann ba bx (its)
□i:nn„ b» nn nn m'b) rn  ,xmya bzb (86 moy ivbin) vby nmoo /'xmyn 
mso mnno «nõu s'3ü p»ns o"n ,xmya mb (pmoi ppno » tb  ,"p>pi 
nam rpoinb Dibpnx "jn pxi ,mnvo mn "bn„ nbo m ,ipy nvxi ,"ba mb„
('3 ,t"D '103) n XKVD 00X0.1 P|1D3 ,T ’ 'X13 »"0 '')}) ,111» xb3 3in3 by

.(BBf »"o ŷ) "xpimd bD mpi„ xbi ,"xn»m mpi„ 'n "myn bDi„
p»ns xmibia /Jimo) nxoio xmx m 'n ,nn n»x nx 3d» s i»x  (rv)
(219 myn 58 moy) -nixa mnD ."xaxoo,, onso ann ('pm» 'ep myi 
pJD ,miDX nnb̂ ya yxt? x s x d o  vn m ,ns' i»y xbi ,xaxDo vnn □'vnnxm 
nm by lonn tsmn \i»b xin n»xn bxx nxoio bnx /parn ix nob nxooj» 
prpmn,, ’"n (n"D /b /y»’) "nn iod omn,, ivxo p » ,mxo p ji .b”Dy nmn 
/im) "nmn nxoo,, pi ,nmn nmn n»x.n ioyo /'xnxoio m vpniol ibd 
mb obmo D»b o»E>ion □» *vbnn /'.nxoio xmx,, ’"n d"’ ,t"bi /’ /n''D 
nnm,, /'nnaixo pinn,, ('n ,a"’ yyb) "nnn nm„ 'nn» noi .mmoxn mvan 
"nmxD,, p»ba ,<□» »"o ;’y) "npmnn nnaixmbi,, 'n 0"b ,V'o □») "nnmn 
‘xd obix ,nm nxoio mnnn» mnDn ptvbo nDio □» m oytan ,"nxoio,, xbi 

.myob i»bx ’x» nnn iitrbn nxoion *’jy »isb in s ,nnb "nn„ ioxj
x m i  'b: .mbp m 'n ,m o i mpo nx nnb:> x m i  m yn  nmpo nx (□») 
oibpnxi ,"on ym o„ p »b a  im n »  mpo mbo ;n n  y"m .x n o i naxio m 'bjn 
,bsDn yuob nnx bDb pjyn ’sb .mai "mpo,, ]w b  b^ )vo “rn .idttd p’m n  
’"n ,(« "’ /a /B>in) "n n n y  niDDb,, iod ,nnny loibD ".mbp„ 'n "nm po„ 
b’yb p i  ,it3i»SD ,"xnon nnxio,, 'n "n^on mpo,, pt^bi /'mbp nxoDb,,

/i ,n"'
(T> ,'n .non) "mibn 'b vm „ iod /onp vnbs 'inob 'n 'b nvnb (id)

/xvb ’0 "rp p^ot^o 11,t i  'n
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,(148 p j’o v'di ptyns najvno) moyn X212 'n ,voyn byn ( i )  ,^2
,bimn pDn xim nbDO bimn iniyotyo "n’oyn xm„ *X3i  onso ana
pD nn bimn bsx ix bmn oy xin» ’o miyotro» nxm n"’aa "xam„ 
'’yi / "a n s D  bim mx inxmn» mobnn "mmn,, io d  "xana,, ayo» ix ,omn

.nDbnn ]’jya nonpna ntn piosn by »"o
□nso ana (myi ntvjvao) xbnoi x̂ ytso xnn’x 'n ,nbbm nji n»x (l)t : ”
nxipj omib noxy nipsom ,nm xb» nbynj» "x̂ yioo,, ixd 'n mi ."xbbnoi,, 
xmn xb„ mmx bxxi ,(.i"o ,n"bi .x"b n"b /xia) "xna npsj,, ’1jd D»n
x"nn pm nmm ixmo ]i»ba "xn’ji ux,, m ao"’ ,j "d .nai) "mu pnx 
"nbbm,, .psbnno nio»n ü’ou-in ixem bax ,»isnn m xxoj □'xmj by 'njvi 
□ytsn ."xb’bm„ — "nbbm,, 'nn y'D bxx (n"1 pios) ppb ;"xbnoi„ 'n



nnnnnr crViDBn id mViar,, "nVVni,, nVoV niyoro mr r ’ ann ps Vxsr 
*|D nVVnnjr pi tsmn poo nsiVni nnm nn is hm pnV rooVs nn pan 
0’ViDsn io m Vw ns ,C 'ri) "mmnV D’ViDsn to ins ns’n ’T Vy .mmnn 
nVVno sm q’Vidb.1 ]o insV nVynmi ,nm’Vo nVVnnj sVs nryo nnry sV 
V’ys "sVVno,, DHBon nomV is Vyss ,sVnp n"n ,Vxs onnr nn ,noxy ns
prVn risn  ps lVVn ouunnr ’bV ,nVnnr pm nVVnnjr pn yoro sim 
xb nVinn -|s np̂ V nvixor b m  pn Vits oVis ,ViysV Vyis pn mi’nn nnpj 
’" n  r r s  m oiro ,nnTVo nVVnna Nmr p-1 sVs ,ns’n ’T bv nVVno n r  
Viys uim "sV’Vni„ mn DiVpJisi ,mV .".minn ’Vidbd m Vw .nVVni,, : or 
risn  n  bpn pjnn ra ,noxy ns nVVnor nVi ,nVVnn:i pi yoror ,Vp 
nomno ppno mi’ nsu ,Vyss "sVnm,, prVi .ViysV Vyis pn nnpjV uirnn
sxdj pVinV nrnpo nxxin nsnnn "Wn„ Vysn nnVr ’sV "NVVno,, 

•Vyss prVn Dnino D’p’no imm onsDm nuuman
mtsuvno) mpVN mpsjnnpNmpV 'n ,rpVs nnV nnpnV mp’ sV (r) 
noy) Tais o"n nyiV ."TpVs pmp„ "TpVs mp pnp,, s"j(nyi suiVm ,prns 
sdiddV onV Vn :i’Vy nnoo .pn: irsi ,mp nVoV -pis ps (220 myn 58 
'Ti 'nn m s  -'nno m p s jn n p  sm pV "jyno nx id in mno innp  
prVn) pnp mmo did ’Vyn Vits onV Vn (48 noy nVim nnoo) irVm 
sannp smpV mn isn mV -Tn ,n"n ppV i"m n"m .x"n pios ppV (nm’OD 
'Jino i onV moipo urn ny n  Vns .(mp nVo niBDinm yiT prV) .Dip 
ns ra„ ('i pios V’yV) "Dmnpo on ompVs nnb,, mo ’Vyn nrsrn pnp 
V"xi d"ü sdiddV nVor ’Vsx nin p Vy 4 'n pios) "nnpo sm -ppVs anV 
nin’DDn mino crpVs onV prV Vn idiVd n"’trnV onV Vn njnnm mpoV 
smr ’bV n’nVs aip xjnnp smpV onn isn pi ,nmVs pnp ,pnnVs pnp 
iV’bs n"nn u u rr lon 'n usV nnnyV Wn mp’ sVr did VynV nintsn ip’y

.nV’Vni npm» pjn non nnny nrstrV
.Miryn pV’n is spn is pnj is„ 'n ,U’yn Wnn is pi is p j is (n)
,1’Vp d’ibd min (i"Vin sjVnn roim ,n"in ’trom nounno) pV’n 'n ,"VVnn(,
’oion Vsitr’ ’onn mun pi 'rai ptVn ptrV nV’n ViVnn omni,, : ’"tn ptrV 
pjo nry ,rnj piVn ,pnn n  pi„ : n"nn dVis  .V"ny "npy trnn piVn nnnn 
pi is io pVn noV irmni njm .mi "nntrn o:nj pV ViVnn ( ,pi is V"n 
,m Vy nno "pV’n„ nVo TyV:i ,nntrn ptrn noun nV’Vn pjy ViVnn itrisi 
is (m nm nntrn owjn pVntr ,"n„ Vr ouin smr "uiVm,, prVo smi 
nV’Vn pjy ,"s’on V’Vn\, 'n ,('o /s V’yV) "D’on p n i’ ryim inipi,, ptrVo 
sVn sjuVn y"m 'n (n''o ,n"n 'im ) "VxVsn,,) D'on nsmn VnVmr cw snt : ~
DiVpJisr ’bV ,mn nno pVm ptrVtr id iV psi ,nmns n"mm ToVn ra i
mn nouvnD) "miryn,, 'n "iryn., .(pjVn V"x isn nmr nyi ,nspTD or mn
U’yn/7 n''nn n m r noV noiV i":yV sm i"V "miryn,, m nr oyoni .(dhbd 
iryi nVyoV nnx iry ,nooV vry ’nn nVyoV rry  ’n r ,irynr ns x’n,iV 
sV’oo "pV’n spn pm„ niVoi) loxy usn did sm m ’bVi /im "ntsoV nns
iön ,cion DipD nsV "’.nryn/( nVoV *jnx psi ,pyn "oio ’Vyn piyoro 
'nn ,pyn did nVyn nonn n''J sim "pm„ 'nr Pn ,n"n ppV) "nVm,, Vxs
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ia xxra ,(n"’p pm b"i ,D"'abD pxmb .nisani mmn ;,yi) "v'pb nryn,, y"y 
idxj xbi ninam naxn vöid an» (n"a pms o») "nnm pinji ninai "iiyDi,, 
nnnsj "vbm„ nbD» nt ĵvao Disna cpDyan piDBD naiD pi ApipD pa 
,iJ’ya bban ix ainan ’Dytaa xbi mwya pbm-ix "mvya,, nbDD xnstaa
□’Dytan piosai Tn’ v^b n^ya rbm ix n"» nj» X'X’J11 oisnai j"D3i (»"'y)
ntwvao oisn aunnn 'Dytaa aa» niDipD noaa 'nxm nao djdx ,xnpDa»

•onson baD mi’ ppiiDi pnno
'bi .(p»ns) DDxy nx i»ns’ »nsb nxn: ■ lî nen 'n ,ntw (a) od

□nnxi DDxy i»nB’ imyo»D» nxu
(x^jibiai ntawao) ]iaym baD 'n ,oaym baD anp’ i» x  »'x ba 00 
,a"b .'lo» .0 /ta /«na) niDipD nx»a iDa "p^a baD,, dhbd ana .np'y pi 
ib’x "aip’ n»x » ’x ba„ noxj» ’sb ,"oayn„ ann1? nnaiD ]xa abix X3"1 
u\j» p i ,niapjb nnmxm ,cnai pi miyowo nmn "yia^a baD,, ann 
/xnr »"d '̂ y) ."'paym baD b"n vj0 n»x ,»’x xbx >b px »'x„ : a"na

(/a V’X /ta /ta
’3„ .msDa ]’jp »sj ’jp’ nx ]nai 'n ,1303 vjP »sj njp’ ’3 ],nai (x\)
'n ,o"ta ,n"3 ppb) "in ’öy nxD njpn,, ,('a ,x"a /id») "nay nay njpn 
,yrp tsnsnn /'msD3 pai,, 'n (a"’ ,i"’ /xna) "isas njpD,, p»b bz p i "vam„ 
»an 10a loyta "xjp ,\jp„ ]i»bi ,naDDi npD ’"y VJP mxnn "p i,, v»b ’3 
.nDinai naxbo na» ,nonx miaya ,nDnbDa ,n»ma mi»na xa» no ,naya 
n»x x»j» inab vjd„ : a"na U’j» »  no ’sb "yp\, ii»ba annb -ps }X3i 
njp ib̂ sx bia’ ,isDa pjp »sj n:p' ’a pai b"n nonna ibax’»  onay napi 
b"in » n ’sb njm ."ppa vx» nay nay xx1 p)oa b"n nonna bax' nay nay 
nay xbi ,isoa ioa abiy V3p b̂xx on» 'sb isoa VJp Q'«np ’jyja nayi n»« 
"f]Da njpD,, va »nsnn nn .nj» i ’a»a xbs U’xi barai »»a xxi1»  nay 
VJp„ ,"xsDa vai/, lounm ,?]Daa njp» nD xm "p]Da njpD,, /'p]dd ppb,, 
'nn by non ^ax /'msoa v̂ p» iDUim isoa iDa U'jp iniyD»D "p]Da 
’jyja nay » ts  ,"n’SDa VJp nxiau »j ia  \jp’ onx xjnai,, y"a’b 'm«Dn

•in»x xbi nab

n a ya  " p „  iDa ’Dixa " i a „  v » b  ,nb rvb nai m ,nb v *  ynn (31)
/nan) "nb)'x p i„ ,<n"a pms ppb) "ua nxi mix,, pn  ,napji nai miyD»D 
iDa ,G'an p»b ,"V3ai„ 'nnb bia1 xb» ,"nai„ onnb maiD nmi .('n ,n"a 
?]xi ,nnxa P|x nbosj» ’sb ,ta"a ,x"a /xna) "yn ”jb xip’ pnx’a„ piosa 
,('j ,i"d □») "yn nnj xb 'b„ piDsa iDa ,"nbn„ ix nayaa "xym „ p»ba xb 
bxn»’b nx»:» pa na pja ,nnaji nns»n p  nbn ^x ,iniyD»D nmn» ’sb 
bois U'x mn nbin ,p  udd nnbn nnaj ix nns»n by »aaj xmi p  nnb1»  
'na .(3"n) ua u'xi naa nbin» ’sb ,nDinna nbaix xm axn nD dxi ,nnix 
nb » ' ax» ,nnnvD "mjD„ nbD ’a y"x ,"mjD nb n’b nbn„ : y"a’b 'nvan 

.nDinna biaxbD nbDis xm pinxn p  xbi v»xnn nbyao p
1’iyjin’by iibap’i 'n .am»np nx übaxa nD»x py onix ix’»m iid) 
umian i»nn» nD ba ounnn baa lanna ,vm»mp n1 xaioa imbâ Da vaim
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Vy Vxyasp’ 'an nama oaay Vy imyatya "paini piy pmVy pVnpn,, ,piosa 
'tnp nx iVVn-' xVi,, ,nVyaV a o w  nanan tsnsV Vian ,('"cn *’y) "oms,, nVa 
,a"m '"sn nyna ,mE>-npi nann iVax’ xVt? omV mmx ainaa w  "Vxn»' 'aa 
"p  laann ■piaV xVt̂  xaxioa pnVâ aa 'nst̂  oiVpaixi,, V"i '"an nnat? nai 
oiannna' "xaxioa,, nVa s]’Dia DiVpaix dVix ,naV om Vy aoiaa' intsnp 'bV paa 
vrciiw  laa ,nxaiaa pi anmiaa' mjnaV mmx ainanty nan̂ n Vaio 'm 
ona s)x iax pnv 'i #ia pxn ay ]naV nann pian ('a ,'a pnnnao) xnaaa 
py omx lx^m naxat̂  nat̂ x py ix'^a F)x iax apy’ p  my»Vx 'n nma iV 
mmx ainan apy' p  my’Vx 'i naw b̂V nj.ni ,omaHp nx oVaxa na»x 
iva ,omV nnmx x\n̂  n a w  nnniD nrx "xaioa,, nVa niBOim p’jnaV s)x 
'n /'nat̂ x py„ — .mnan pn mVyaV o'Vaxa nt̂ yai nosi 0'aVtn nmntp 
maiy "natyx py„ : xnaan op ^tmB pi ,nimaon xVi man p»V "paim piy,,
m xmon pnVman praannai .omtsnp nx oVaxa tvVy pyaa nann 
nnx payn amBtr ptrnsn '’yi ,V"i ’"tn Vy nantr naV na’na '’yi ."pm^mp

•innnaon xnaan oa x ’aa i m anxa

,n"V ,a"’ Vn?V nmoan Vy tp"a ŷ "xnva iai, 'n nan iai (m)
xna’xa xmnn 'n ,o'tym D’t^aaa npaa nai man oaaanV (o’)
’a t^xi,, "jiaon piDsai ,ansa pt̂ V "xmna,, -  "npaa,, 'n ixa .xnyai 
onp omana nama ptwon ainaa^ 'bV oyan "nina,, 'n "npaa 'iai mnp’ 
'nnxn naai npan paa üna> oVn nmyatpa "npaa,, nVa ,VVaa pnpV onao 
piosa dVix .nanan paa xaaaa&y Va yaa>a ansa ppVn? ('a ,3"’ 'iaaO 
□nx„ pi ,nnya ]xa ix npa iVa>a anp’r  nanan ,mma "mnp’ ’n a>’xi„ 
pa>V xVa "mn ia„ 'n f'a ,x V’yV) "npan )o  nanan p  'ui anp’ ’a

.yiT
in1 ,x"a V’yb) "ym  ix„ .n̂ oni mm 'n ,aiVpi ynw  mri nwi Oa) 
,mnnatpn pjy ,('a ,n"a ,'yts*') "ynn^na,, pcrV ,"yint̂  ix„ 'n ,onx ’aia Vax 
lBiaa Dia ’"y pn Vddj nnx^ ’sV /mana nnva Vina onaxna nnxty njnan 
,mya ’jaa pnm la nana dj nVosj^ nana 'aia Vax dVix ,mryV nxnjcy 
p’a nnx x’Via ix Vinan Va’jf̂  p.ia ,nsna nrxB' iV’5x ix nsna nxaar^a 
pĉ Va "aiVpi ym^„ 'n ,(x"’ 'n a"s 'atan 'mx 'n o"aan ''y) ,na’an nrx^ 
y"a’V 'nvan oiannn oVix /D âuai oyiit̂ nn paian Va yat̂ at̂  "n’Dni n’n\, 
'n ,"aiVpi ymtr,, ]xai "n^an1 â an̂ ân,, — "yncy,, 'n onx ua 'aia Vax 

•onnxn Va mjai nnx oia pn on̂ jwa t̂ sin ,"x'Via TDnni x'Via mn’,,
laa ,"nnn„ 'n ,"nnn„ .mâ x nna 'n ,iax nnn o’a' nyaB' mm (ia)
.'xna) nxiaa nna iitrVi /'pannax nna„ 'n (n"’ ,a"V /naa) "oa'niax nnn,, 
naiV n^sx 'xi ,m nnx m maji na’Vn oai ,'jai mn̂ x Vy nma  ̂ ('' ,n"’ 
,oxn nn'a nnx o’a' nyaî  Va may1̂  naiVa naV 'jai mmx oiannn nanais 
naa nap iai nnx n»n' o^an nya» pnai ,0'a1 nyaz' may^ nanan xVx 
ans iax nnn : ('a ,n"V pVin xnaai xnso) irman ntinna .iax nnx pn ai 
nyat̂  mm V"n na„ naixt̂  a"nnai (nmV nyĉ a oxn nnat̂  »n'B) oin'V 
ny Via’ (a"a ,a"a 'latr) iax oy n’m o'a- nynt? naxatŝ  'sV .iax nnn o'a’ 
na aa xa’ iV’bx Via’ iax nnn ix .iax nnn V"n nya^ Va iax oy nnê  
Via' ia'xi ."nnx nyt̂  iax iV na’pna ''bx na'a xn iax Dy V"n nna x'na>a
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nnV nyrn lax nnarn F)X ,)'D'bn luy imyara mr "ma’x ninn,, onnV 
ix /'mininn -jVai,, 'n uV ,i"V .'xin) "vnnn *^an„ ian ,naipan xn iVini 
mmx bv nna "inn,, nnVnn in: Vnn xby nnmr mnr raa  ma’x mnn 

/nrnsr ian nma oxn inx nnnm rptw Vyi uai
xmo ix xnnm 'n /ui lanrn xV un nxi inix nr ix n n  (nn)

T * *

nnxi prns D"n .'ui ponn xV mnVi nV ("xmr,, cmsa nnn ntsuvnD)
noun o”pV D'sni ,maixn nrx xmn nr p n r  onaix V"i V "ir 'nn 
nrn prV Vr 'n rn  'xixn myV 'n  'nn dVix .y"m 'nn xmr ian "xV’m„ 
ximaV pn,, : ornpn pios Vy ’aVnn 'nm y"m 'nn xxajr nyiV nxm 
myn 58 nay) nnxn nnnr naa nn Vinranm ."ipynxi n ^ n  nnnm 
□nrn nr n  ViVnV nmr *:sa xmr prVn innr mVpnx nya ’n laixi (223 
■'mn "ony nn mnrn nr„ n ,ünnr ViVmr *,irV mrVn xxa xVr ony nn 
□nV D"n vVy nrpnr Vyi /pn: nn /'*|nyi y m  vVnn p a ’x„ 'n ,('i ,i"» 
n"nx n s a r  p)x "mVr ia ’x„ ('n ,n"’ la r ) "man nr„ onnr naa nVan 
nr '.nnV inx irx r oyan xin laxy n r  nnV n  ,Diyn ]a ix mrnnn ]a 
f)x np’V mVimr nnsn laix laxy mnnnr >bV anur ViVnV nn "mVr nr„ 
pmn m ,nnp: m s  ,"xmD ix xnnm,, 'nn /'nr ix n n „ .miyn p  
'im pm i ö"a mima xVi nnpjn anu 13a nxi imx,, ('a ,n"y pVim n"nn) 
■jnn nnr ’a ua iaix xin nm (nxn xVi oxn; ,mjr xVi mx imx V"n 
nV„'n ,"ua nxi inix,, .(■j"20'1'1 ’" n  ^v) "mnx inn ua pxr im xx1 mnx 
TaVn Viysn oin” nnVr ’sV ,ma nn nn’ 'nn xV yna y"x nnxnV "mnVi 
(a1 ,x"n ,'iar) "nx nna,, pn ,nnyn nx nVa monr oipan mnnn xim 
"maxVi niaxV,, 'n (i"a piDs nr) "iaxi vnx nnai,, ,"iajV 'nan,, 'n 
□mnn dj nnV nxxaj mnnn nx nVa n rn  Vnx ,mm pi (0’pma onscn) 
nyi 0: Vnio Dinnn ’mr nn "mn nn nn\, 'nn xVr TjyV nxm .m nVa 
onmn *pa anu ua nxi inix vn axn ynV nanna p rnn  mV mxr nujn 
xpn miyara nnn "mn nn nn\, oain ox n (,x a"y pVin y )  mnpjn pai 
nV„ iaix -jmsV ,onr xVi mx inix V’yV pm ir n r  ian ,nxn xVi oxn 
i"aV xV’aai ,Dnwnr mVinn oimu nVn noxnr ian xin mn "maVi 
ix nm„ annV Vm’ irxi ,um nxn ?]x iiDxn Vn nxn ynV 
'’yi ,nxn ynV p rn n  T'a ixV ynna n»rp mnr 'sV ,mnnn -jit̂ Vn 'im "nr 
Vinra xVx ,mx mV ynnnV DiVpjix 711 pxr naipna ’n ixn r Wnn 
Vn VniD in n  ,iasy mnnn prVn rnnV xmr prVn onnn iaiV nan

.V"in n im
.n y ia  i^x vV’x 'n n y ia  an nVx — '.m xnyia 'n 'n nyia (n)
'n ,d "’ ,'x /xin; ''onyiaVi,, /'iai,, prVn aipa Vnn unna "iyia„ iirV 
mV ,'aipa ny” ,"x jd i p ra „ 'n "iyio bnx,. ,G'jai my’V an’© "panVi,, 
xxvn ,onmpi anrnrn usa pjyn naVsnV nnynn lyia lirVa 'n 'n nyia 
Vxx pi ,nnann nnr nn^nr Vy nnar "xnnr„ 'nn nnr Vxx "iinnr,, m 
."xnu„ ,"mj„ 'n (a"Vi .Tn piDD ppV) P]’Dxn am n"i Vsx Vnx ,ümsnn dv

( i"a ,x"V .'iar r"a  7’y)
xsaj "n p  ’xipa„ ‘irV .rnp 'yiya 'n ,np  ’xipa 'n nyia nVx n)
□Vna onsD ana .i"V pios ]apVi ,*|xn /n pios V’yV t^ays rV r nnsn
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o^m  "nnya„ lxn pn ptsmBi na^vaaa obix ,D’an pt̂ b "nnya,, Dinnn 
,amnn pî bn nbin *u»ntp trrs parns D "n .Tn' p^b "vrnp ynya,, onnxn 
"n nyia,, nibab -pw xintr 'sb n"b "’ynya„ y w  "m ip ’xnpa 'n nyia,, bsx 
iva ,"v n p  'xnpa omx lxnpn n^x„ naxj niaipa nxt̂ n bnx ,n"b ptf 
nxnpn naibn ,yiya nm pt?b nnx xnb pn'1 omx lxnpn nbnn naxjt̂  
pnm pynynn,, mnnn n jim  pn: nnv n"ybi ,b"ny nmn m ip  xnpa xnpnty 
'j»  ixnp1 xb abiyb  ̂ ’sb wnp xnpa anyiana *inx bn lxnpnp "ts>np ynya 
’xnpa„ niba "enp 'xnpa 'n nyia nbx„ pt?b bsx bax ,nnx nna onyia

•mai ptrbn nvnb -jnsi m nyiab nxm on "cv i p

,i"a .'iattO (nawaa) nbiy m 'n /im mnnsp mtyxn nay nx anxam (’)
xbn ""iaiy„ nonm n'yb "xnaiy n\, 'ibd  min (V'bi .a"bi -n"bi .n"n .i"a 
ansantF mnxn mm ,naiyn xba ma mxnn ansan "xnaiy,, .njm: ym 
naiy nrnyb ix’nn xbi ;mx naiy laya xnaiy pt?bi ,nnnn nnnx by nna 
by nmn mjipn ’"y pix inayni nb’bn nsp» mbn^n pxa mhm xbx ,nnx 
nsunn naiy nx ena w xinm  ibbn pxa mhm bm ,nswnb nbio nnx naiy 
"nayn nx *pni„ obix .(^"nn: nxn 'n*) nupn mtrxn naiy m atr by xnpj 
nymim  ’sb "xnaiy n\, 'n (n"1 piDB) "nayn nx ens^n ovn„ (x"’ pios)

.nnv xbi nms xb nnan nay xm nsunn
nnn (««jibim nanvna) pnn xar pn ny 'n ,nm avn n i y  ny (t )
"mn mm osy ny„ /'asyn,, hm 'nn xm n pn: ivx i ,mnn "pnn ny„ mnsD 
pn„ ’"n abn ('n ,n"n .nm) "mn oim axy nx„ o  'n .nm .i"n /» .'tenm)

."inn xav
'n .n^nem nntpn nnnaa ny .nrmn ma ân nmnw yntr (iai ,ia) 
xnyinB' ^ynty 'nn ixn .xn^nt^ xnymiy nnna ny .pm ]ab^ lyintr yn^
"mbat?,, ’sb ,nnp: pt̂ b "nnt̂ n„ /'nmnw,, pt̂ b mnnnsy »sb ,nnpj iwb 
nynt̂ ,, obix ,(Wociieii, Woche x"bn) nyina' piyatra ixn "nn»n„ "mnntr,, 
mnnntr ’sb ,nm pĉ b "pyint  ̂ nyn^„ 'n ,('n ;i"a .'nnn) ""jb nson myintr 
"xjan,, n  xsvn -dv a"b .mays yney ma’ nynĉ  nsoa nrnnn .i"b "mymty,, 
xjanb,, 'n (x"n ,V'* .'xnn) "nm nyiab,, (i"bn t̂ at̂ a "nyia,, hm 'jnn xm ds 
" oysn nxi,, nnpj pĉ bn mümz "mbn„ ix "oys,, hm 'nn xm dxi /'pnn 
,"pjan pnnn„ 'n (V'b ,i"n Dtr) "o^ays,, /'xjan xnn,, 'n ü"n ,'n .'xnn) 
ban bm„ pi ."pan nbn„ 'n (n"n ,n"n .'nan .n"1 ,j"n .natr) "o'bjn mhm„ 
isb (x ĵibim na^vna) j "b "na»a xban bnpnn,, 'n ('n ,n"b .'nnn) "mnax 
nmtw ]aya ,mban ibxnt̂  yn ,üm m"n '»y ,'nn’tr mjm "mnax,, nnynty 
pn mnnn ora anew nnyn a^snwan ma» nn obix ,pan msbnnnn 

.('n ,n"n papb ny '’yi) ,n’anxn aj msmtran lxxa: nyia aya
P'3 ,(Dnsan non:) isna pnnn xmanx amb 'n om  ̂ nsun anb (r)
"pnj„ nba ^om ,J"b ,naxji vh  xmty "nsun onb„ by noia^
pnx, nax xbi /'mnt? nibn nsim onb„ nmnn mynn ,j"b xmtr nnones' 
na^rnan -pt̂ bn 'bv ’jsa "pnntry pnn„ nibab "pnnn,, n oD  ̂ "l,n,in

.o"a sm® nxn: -,"pna pnn,,
,insnn nsD nnn ,ovnD) Trana 'n ,nnspn p m nxs nban xb (an)
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103 pno Vpn luao np» "“jnano3„ ."-pano3„ 'nsD nap3 ,mpj3 pmo ms 
"Tvap„ V» cinn xin n y"a insna nonan ."*]nano3i„ 'n qs3) ""j-î pm,,
"■panos,, nois ms nssn mapV mox mina» 'sV pmna 3»”V » ’i ,d»
,nssV yuo»a ny mapV w n  ms sV.n ,naip nns»a iniyo»o» Vys

."jnap p ia  loyts ""pstna,,
paV w  'n ,iin a» oaV n n 1 mn »nnV nnsa »yn»n »nna (id ) 
tsnson njiona ,snu 'n ,iin3» jwsnn ora ,o"V pios lopVi ,ms: p»V ,nu
iV’xa imyo»o nn’ ii»Va onson» nxno» noa oyon .ptrnsi ntsmno 
lina» V» nnx dv noiVa "xnu„ aito ov Vax noT? iiaai ,nnx nVo la nnoxj 
dVix  nnx dv pi nnay mo»i mao V» yi»xn ov n»yj oiannn ion» >sV 
d’ö' u» non vViaja n"n i»y »npon p n »  »sV "xnu„ nois ms n"n Vas 
(To ,n"s .n"n nv3»o) nVyoVi nraoo omyn isa os »npo3 f]si ,pson uso

.n"V ,i"o .'no3 »"o ny 7,yi
sa» 'n -oana» ina»n--- 'iai onuyi aaV sm pna» na» (aV)
loa "xna» x3»„ 'ann ainan nVnna "yma» na»„ /innu m un--- xna»
,"i»yn sV naxVo Va<( ompn piosV aoio» ’sV ,na» Vas moipo ns»a 
»"o '’y) myam »bj Vais pjyV na» nnn»3 mion xm a"1 nnn»» noVV 
np»oi Vasoo nnn»w > Vx oa aoio "oana» ma»n„ dVis  (i"o,s"V/io» 
xnpn sV sm ’3 ,m»xn3 na» Vy 3Dio ms "oana»,, nyi ,na» V» nvx»

.(y"asn '’y) /n na» ds n Vxi»’ na»
Vaa oyoa 'amno "may,, ,"nnay„ p»V .pnn v»ua 'n ,xm nnay (iV)
’sV "linn v»’j3„ noisi ,n»ua sVs nnay i’s neoa pi ,n»ua py Dipo 
ia vn’» 'iVa ,may ny mo»n om mn» injna "sm nnay,, ii»V n ,vjyn 
"oaV nmn nnay mo»n om,, (n"V /V .'no3) oms 'S3 ^osj» ioai ,d’sosj 
"liaV linn v»ua„ (□») oiannn ii»Va ; myn) ."pV imn v»na„ 3"a 'n» 
moio mVy» ’sV "pV,, nVo m:n YyV ojos ,nnnvo paV nam nnsaV nsna 
nois nns aina,, ('a ,V'o nan .'3 ,n"o omDS) y»im 'm ny’Vs 'n n»nn 
x"n ('n ,i"o /nsn) npVx mV nnay noix nnx pidsi id») oaV nmn nnay 
m vya) ."oaV vam 'nV van inpVn naio ’"n oaV iVa ix 'nV iVa ix naio

.(»"»y .'n ,n"3 lopV m»ns
niaio noix x"n a"na snaiVs uay nVoos 'n ,m3»m maöa n oo)
'x ixa ,nnx naV ynsnV oiVpjix inn vx» s"yx .ni33 ujy noix y"ni »oo 
x’Voo3 nox iV̂ x ’a ,mynn m» Vaio» v»V xaoj xV» ’sV nyn3,n xVs n»sx 
,"ujy nVuo3„ mn3Di loay nyn 'sV oanno xin nnyi ,x"n3 ynao nm /nV 
’pVx Vyis Vy nno m3»in nVo» uso ioyo» D"xnn »ns ,V"i v'»n nyn pi 
□anx ’x'aina oamnx n » 1 maoa p  oxn >»ux Vyis xV nn3,n ujy in»

mV S’y30 onao p so
nno n' n»o V'Voi 'n ,Vsn»’ U3 Vs 'n >nyio ns n»o n3m no) 
mnsn v»V nap msVoV "nno,, nVo ppoin ,Vxn»’ U3V pj-s^Vxi mn xnyio 
nox xV» 'sV /'pjŝ Vxi,, p]’dio nyi ,ov:y xVx onsni irx ooay omyion n 
nnay3 nnay m nos3 nosn nisV.n onV noV xVx ,n3V3 Qnyion nnD 

.(n:V nvnj ^yi) ,3"n3 »nn:» 103 ana ann maVm
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Vx„ iax» onp ,mn mVyV iV’nnn»n ,n»ya ny»n ,D’Vaian n»yan pi 
o nm y  ons m naV,, iaix .nn (n"a ,T ’ .'ion) "onmpn 'n vn n iVyn 
,D’aai» v^y vn» »sV '"m  xia»a nina Vy„ nain ,"nVsn xV x\n 'n ’s ns 
.i"a ,'x .'mn ninnmn nmn *p’sV ,D'T]Q i»ya mVyV a''syx iV’syn»a Vnx 
vn» ,"m xia^a hv V^aiDi,, DJiino '"n ’s nx nnni, iaxa (Yn ,'tsi ,a"ai 
ma„ v^V xipan Vaa n na»m pn ,nian nann i^yt? ,n"npn iaa v3’1100 

."mna„ nVa nisiDn xVn #"m xia^a Vy niD„ p»Vn 'mno '"n 's nx
'isd  ana (x̂ uiVim naavnD) xmira xiva 'n nnsa laa (aai ,ia) 
pi )vam ?]"a xian» n^aix v»V nina ’s Vy yoin YyV ."xnTa xivaa„ 
,(nauvaD) "xiva varna,, 'n (V'a ,i"a /naa) "iaa oaa„ pi ^ "w a xVi mxa 
riMi,, piosa mna nxn /'xanra sina,, ’"n (a"V ,'n .'&nn) “nnsa iaa„ pi 
i»xa n»ua mVa niVaa iaiaa naipa nniaaa nns»a vanxa laya paa oya 
xmaa xnax nuiana xiay xanaa nxaiV’n \m„ »"n ('a ,Ya ,'y»») "ia x»a

."rva i» n  pa x’» i xsnan xsr namaa xaai
x>uiViai nauvaD) ann xna 'n ,ia pa> p oixa did  } jv  i^xa  (a)
Vi p  ia  'aim xip ^n1 'mx Va (49 nay irV ia) vVy niiDa .ipy pi myi 
"ann,, oanna» mo vin 1n’ °U “in:i ca p ' nnyn nnnn Vaa »ns .ann
:"iV a»y> p  day p»V) n»y i»xa„ iaxa d ii pn piosa» ’sV ayan ,iay 
.iay oipan nny ,pa i»xa nanan a"a ’xn 'iai "p ’ i»xa 'iai ia »  nnn ia^„
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D" a  ,'n Dip xna»a» xyix 'n /nV nn» yixn nnn»i (n) ,n d
ppV) nnn» xV i»x „ ion Vpn tawni 'ain xV na usa yHs : n»pn p»ns
V̂ ysx 'Vn 'am xxv "nn»„ Vysn» Dipan n oyan ,"na’ a$ xVi 'n (nV ,i"a
p a  ,pi "na^aini na'aa»n„ 'n (.x"1 ,a"n 'ia») "nn»aai naaa»n ninani,,
nna» xV itrx nx nia»n na»n Va„ piosa p i ,"xna’»»  a’a»r)„
nmar xVi n’ a^a^n nxnai v»v Va„ 'am ,(n"V ,i"a ppV) "D3’ninn»n
"n r a »  nVa nnn» xV i»x  ou»n nx nia»n» ,xsv Vys rna^n /,,vn,a,a»a
naiain in’sV /'omninn» nx„ xVi "Dainina»n// iaxa» ’sV löiy Vys

.Vp nma '̂
xyixV w  xna’a» nu 'n ,'nV nn» yixV n n  vnn» nntr (n 
"a’a»m ;, 'n ,"nV nn»„ ,"sna’a» nu„ 'n "vnn» nn»„ ,'n oip a 'a » n i
xyixV 'n  xnma» no’a»„ 'ainV Vm» xV» ,v^Vn ’sv usa nn»m ian Vysn 
piDs ppV) "*jay ’m n» in i ia„ VysV d »  f]»Vnn» u^a p i "'n Dip xna^a»

.(»"*y> "p y  ^'1 "nmnu m \, 'n (n''V



(x " ’ pios) "mmn nx n sn n  xbi„ p i  " p n ® ’n:y 'n /jmt: ’n:y nxi (fi) 
nnym  ano mmb in s  nnx®  c j m p i  by m os®  omjyn ®ms ,xnpn® m 'n 
,nn®b msD,n® no onnb om ombxo m os’®  noibn ,nTsm  nmoi xbn omx

•’"®nn xbi p'nonn nynn xim

p ® n sn  nmn .xynxb m’ x n a w  n :®  'n ,pnxb mn’ pnn® nj® (d®)
.b"ny "nnpj p®b xna ’ö® i n j®  m ,nDio xin na byi nm p®b ':nn -px y"s„ 
naix nvbnn m  'nn ,b"sm pn: x in »  t r r s  ,ns’ xynxb \m vby nniDa d jd x

□m nn obix ,b"ny ,"mm„ nm pi®b n n yn ®  ’sb oyan® (86 moy njap nmoo) 
mrnnn o in n n  ’sb® p j n  xbx ,nwnn ?]bnnj® ’"syx pon mo®b mon mnn 
xbtr s"yx  /'xynxb \m x n a ’o ®  n j®  m j„ o in n n  my’®i ,pnn® n j®  nnuo 
x n a ’o®  m j„ 'n "pnxb mn’ pnn® nn®„ ompn piosb nnioi "m :„ nbo nnoxj

."xynxb \m

.x''1 ,'t /xnn ® "o y  .pjw p®on  n :®  'n ,m ® o’®onn n :®  (x "’i '’) 
xnpjn ’® ’b®n noxon mbo® n is’bn 'on) b"i ympnyn 'nn nns® no o j o x  
nynnx p®bn® ’:so  xm ’bixi nui®bn pn nnsnb y "s i„ ('i p ’S nnn: rpn 
®mn n®y ’n®y p®bi n j®  p®b p  p x ®  no o v n  n b n n n  by xm dv n®y 
® ® o ’ n®xn n"non m ,b"ny "n t^ y  ’ n ® y n  s^m nn FpDi n j® n * ] iD  by xm 
ppon nm  ,"® n n b  nnxn ®nn n®y m ®yn„ ®imsn nox: xbn ,nb’sxn myn 
n o x j®  no bn ^xi ,voy by *]dx: n"y n"o nm nnn crynnxn n :® i ®nnn 
□:i msiD by xbi om snn ovm nj®n nbnn by noio bnvn D’®onn n :®o  
no m ,pn: i r x  ovn nbnnn by xm dv n®y nynnx p®bn® ’:so  no ix®  no 
ny„ ,(n "’ n "’ -'io®; "n iso  ibnxn nnyn ®nnb d v  n®y nynnxn,, D’piosn n® y’ 
p i  "□'nnyn pn bxn®’ nny bnp bn in ix ian ® i mn ®nnb dv n®y nynnx

. is id  ny ovn bn njvmn any ion  bnn

.(□nso nnn  xm p )  .pvm p :2vn  n x i 'n ,im oyb nsoo nnon  mi ( t )

mon lnxnm bpn m mnmo by nm o® nnnn pjnn pJsrn b"s® nxn: nmxnb

r|ni®o pvm  p®b® pm n® ” b ® ’ o j o x  .(228 nnyn ,59 moy n''mx ^y) ,mjp 
piDs) "injpo,, p i /'m ivm „ 'n (am i ,n"n ,i"n pios) ''lnnoo,, nmnobi nup? 
V x ®  nvnnn nmn ]w b  bnn /'mumi,, n"Ji 'n (n"n ,i"m — x "ji  .n"n .i"a 
b® Dmnn dji /Dmj® by noio "p jm n„ nbo b® omnn oa ,n"Jp xbn nmno
mm p®b "in ^ yb ,, noxjts’ pm ,njipm nmon by ®nsb n®sx "nnon  mi„ 
p'nom '"®n ' ’y) nx jixn  by onnno  Dn1:®  noxm  ,nnx nmob ix njipb yotro

.qiODn piosn
ix "m o„ pn n o in n  "m o„ nbo ,"m io „ 'n , in ’oy n^o njp ix (dbO 
"m ]o „ 'n n  ]xn nnbi ;tnniDon by aw  mtrns® noi 'n ,'a  /xnn ^y) "xm o„ 
Dm mb mo nupjn 'nnn ^ x n  ivnmn i®nn® no by nonb xm ,mmn m ® 

.pnnnn m p  xbaba’on xpoy y"mb m von 'n n n  p i ,a ’babao

'jnn nns: " d’:®,, .x u ®  p jon 'n ,bnvn nnx d w  n s o o n  (ta)
(xn pios) "D’ :® n  ®b®b nxmnn nx n®yi„ piosm ,anson nvonn "x1:®" 
;x"o /xnn) mtrvs nnn myn’ x"nn nnyn® s"yx yim xbn "p:® nbnb„ 'n 
"pj®„ nnsmi D’j®n mxnn nvnnn D’:®n by nnio anso "x’:®„ p®b® (i"n

l i
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na» V» nxiann pnon» nanan (x"a pios) "D'a»n »V»V„ /)om i»o  namaa 
loyts C|«3jf "d\3» -sooa,, dVix /')'j»„ 'nn -pnV ,d’j»  »V» loiV n»»»n 
'n ('j pios) "o’a» nsoaa naoa *]dd mni„ pi mnaa »niBoa mxian ’J»  
hv na» nsooa >6 * ,o'a» p i "j»ö nsooa riman ^k» nV "n w  v^a,, 
na»  VaV yuon *jia»n ’sV »ns ,"ioy mm ma» 'on,, mnx nöxa^ 103 ,D’j»n

.'i3i ai»m na»i

'nn .xm» mV- ,noin (np iV) xV n »x  mya n»x nnn Dpi 6)
"mya„ nVoV -jiiaotr ira a"V nVn noiV iV mn nmxaV oVix ,npn mx nnn3
ic^o» om ,nnn hv xVx myn hv aoio ia'x» b"m nyna oaox .a"V xin» 
a » ' ?]ioaVi s]pm» nain -py a»io nn„ ('a ,'j nVuo) ,i"Vn mon mn paya 
i»ay iV vx» s"yx nam iV ^»x„ ('a /’ □») p i ,"P]pm ^loaVi a » '»  xVi 
'an ann »ns /'nama naan ons nam iV n»x„ a"nai ,"pV omp lV mm 
mm» in s»  ,mV 'iaa xm iV nVo„ 0"a p n  mxom nnnn) V"i o"nVo 
xxoa» na '» n s  nV nnyn ."nama yiap nnn d x  xV yinaa nnV nain 
"pxim xm napa myi 'iai nam ih n»x) nnJiDoa nsom '"tnsa iab» D'»oma 
hv Vbij m nniooa iV upn D'as3 xV ainaV -jna» -pna xbx nb ainaV 
hv nVx my by nama nrx iV nba n ,miab *]x on nbxn ononn ,a"y (ni 
oisna nxxoa nh n ,V"i ’"»n nan xbi nnmxa nsonn pso di» 'Vai ,nn 
oisn ]» ’ »ama xb oai ,n"» n:»a xm\m oisna xVi a"an 'a»o x^aiVia

.axns
np i xnn uni iips'i 'n ,Vain im nx v y i  n n  naaa xxn ah)
'ra i Vy aDia» n ?  n"V "iips’1,, 'n "xm,, (myi x” jiVn mmaino) mnaonx 
nama xin» nb ,n"V "npi,, 'ann "myi, nVo s)xi ,n"b am na xm» xnn 
myi /'ymnjDnx ’impi„ y"a’V 'nvon 'na p i /ui "D’iVn nyi„ ampn pios oy 

.bbia □» "n^i,, 1x3 »nn nanV ,n"V "n y „ man noxj D’iVn bxx»

nonj) ,*ioy ’mn anln’1 nn\'n ^ ay  'n i a » in i  nJ n  npmm (nb)
nn x"j (D'p'ina onso myi p»ns mauvao ,114:. 148. p r a  ’"a ,V'aann
n nonJ “jina n  (230 nnyn 59 may n"Jix) ana b"i V"n» 'nn .m"i anini
im naai„ nnn njnxn xa n ,nxa om on» nm aman ’oya n:anV yun 
npmm -jmx *]ia’ ’ai nnx ,0’iis u» VVi3 xnpan» o'»nsan »nn  nVi ,'^ay 
;"ia npmm,, nnn mnxn xnb 'ixn nm /]oy 'ni a»ini ni ,nm by n»m ,ia 
]itsp *}pn naiaa p s»a mm ,n'an x̂ nna at̂ ini n3 mVa ixa '3 nu»n nmm 
nyn n p ia nny ,’itrm -jay mi rnVoi ,naxan x»u "a»ini n:„ mn ax 
mx xbx Vbia nm am3.n i'xty N’in’1 <ü’öyan Vya nyn naxy x'n Dibpjix 
nibai .*]ay romi a»"n'i ma' n  npmm "jay i t  naai ^mx *]ia' ni : nnx 
nb’n  n'n Vys naa».n» p"nba yinn) a»in '.n'i ni 'm piy'» "aî ini na„ 
nm aman »n's bnn»ana obix .a"y mnan niyoiro paiy nab nn .nxa 
Vy Vax ,0'bys xVi *|n mo» a»im na niVa o vrya ntrp» 'bV nnx "juya 
'"nV na»„ paa ,VysV o»n *iVm nann niaipaa» np ma x'»p xV oiannn 
nn\, xnoia nam .('i ,i"a /ia» »"a ;,y) "'.n onp tD’a»nn„ 'n ('n piDB V'yV) 
m atrin pnx na m na a"na ia':»» na» xV "jx a"nya nynV naaDO "anin'i
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"IX, oainb ib nn a"nb /jxoa xbi xm  "amni nn,, xnonn obix ,niba: bmx 
'̂ y) mbaa baix xinty "biy anini„ - "atsnm,, nboi ,pns i a  iniyotyoty "xmu„

.(n"o pIDS P"0
nonvao) .inay “nani1 xb 'n nay nnaoo nDO1 xb (ao)
,onay nmao pix mxnn iinn ."Vnay n'ai„ x "j ('pmo 'nso “nyi xmbia
by nToy'1 xbi ,maob nay ixa ttr ,nnana nmaon Mn xb^ ,nsim pna “pn 
yo^o ’rai iwb ’a naiaa nrx "^nay Tai inanr xb„ nDnan ,(’"eh 'y) px  
mox xbx ,bbaa nay nay nnpbl iraob mox xb nn mm ,bbna pjpi 1:100

.•pna -pn xm p  nmao pi
nbo ppoin .■pannna nmpan 'n ;Qa’n a ’aD i& x  o n a n  nxo (no) 
ant̂  oasnx biaa "prat? nnan xbi ,oasnx niamoa anya itpx loiba nmpa

♦C>"iin} notw ba n'nn xb bbaa
fnxa o n a n  onaa cn ,x'biy xnnin 'n ^atsnnn nao üa i  (no)
nab„ p i ,nibaa n^baix  ̂ ,nmnn nnso xbbax j"a nnso onoitn a!iy d j w  
,-pn’pan b iy  amnb 'n ,(s"a ,1"’ .'ian) "nbasi naann •pnywa nt^x

."anin bny„ 'n ,Qo pios) atrin i a  ptpb pi

■payixa n rm x i 'n ,oasixa imbm ic^x oaoy itrx onnst^ooi (dbo

ixbw o’twx ioyo injnvxn nn^TPxn x"a ('pnno 'i b d  myi ,p^ns ,'jrao)
it^sa,, 'n ('i /x .'iöeo "isntpn n s  bxn^’ nai,, pi ,ona imbini D’tso cnb 
nnx pjo b"n no oaoy n^x nnns&pooi,, :a"na irjvw nob ioim //;»nbm’xi
p  1300 nnbn mnyaan io nnx bx xa^ nonxn ninst^o bzso nnx nois 
xat? onyaan *|ö nnx bia1 ,oaoy ir x  onns^ooi b"n nay inupb nnx nmo 
"□asixa iTbm ir x  b"n nay inupb nnx nmo nisixn ninstpo bao nnx bs 
nx^ mns^oo asn dx pm ('"tn '’y) axn nnx *jbm pn nbxa m oyon /ay 
■)î b nmo mb ,nny;a Dxnty s''yx nayb pn nupb bin1 nnx moixn 
,oxn io nbutyyot^o imbM^xn lit̂ b bas maxn imbm nt̂ x loyoa' inbM^n
ix ano ix nitp,, /'pjDi1 ’̂ ni iTb r̂yx,, 'n ,(i"a /: /xna) "riov m a by mbi\,
vjsb mn nboc&i onb o"a) "mb’n’ nx„ 'n (va ,a"a b'yb) "nbr ’a iy

.(aman oi^s nn xm i nxn by aDio^ t̂ msi imb]n'xn

nxonxb '.nn xb xmn n̂ ymo ’onxb ix ;n na nnst^o npyb ix oot
xnaa (o1 .'a .no^) "nbsn n a o  u^x,, loa ,anx fixo  b x̂ iniyo^o nr ’a 
tr’x xmi,, pi ,t"y naiyt  ̂o^onx n^yo nnytr t̂ »x ioyoi nxm 'ons ,"nxnso
;,y) o'hso  nĉ yo n^iytr yt^i iniyot^o nso naa 'n ,(s"’ pios dv) "nso
nw ’sb "anin bny„ 'ann xbi ,pis na yiTa inxninr "xmn,, ;n "na„ ,(w" 
a^im bny nnst^ob pns na nns^o pa trnsn yx noxai ,ainaa ovoys iaa 
xin» nan nns^oo tymt̂ b "npyb,, n̂̂ si ,cn i"y naiy onntt* nins^o m 
'nmn 'aina lonoty loa nosy i"yb laoac  ̂ tsnnnn by ion irai .b"nn 
pina xbĉ  n^yoi xon nan baatr (i"a .'n ,'xia) Mixmty bban ’sb y"a'b 
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ainsa -iax:» na xVx naix lrxi nann D'Vmia» ownnan Va pmn
.CJTPBa

'n nay "naa:,, p i t n i n a  'n ,iV mnn nVixi naa: nnx  (na) 
ny yaa1» mmjn Vs„ a"ni ’"»nsa ,naa’»  nnx Ta nmn ,mny "pmn,,

.Varn n:»

^ n p n n

'jn ann ,sym ia  ^IqxV yny1 ssapi 'n ym ns m '  mxai (n) ,13

(a"a /n .'sna) "mxpi ym„ ian ,"xyimV„ 'nn xV yna n»pn niV nrnj D"a 
mmx xm »  n»nnn dj VVia "xyim,, *p»V» 'sV V"n ,a"y ,"imni xyim,, 'n 
syim„ a"J 'n ('1 ,n"a d») "mxpi »nn ps n»x„ pa ,nymn omp ai p i 
nymV xvr mxan» ,nanan nannnV "xym na 'piss1?,, 'nn *p'sV ."xnsni

♦"xym na nipsx,, y"a’na pi ,»aa
pynxa p n a ^ ’ xV xanna vVapm 'n ^asnxa nayn sV anni (i)
"onnn p  nay n»s„ iaa may ya»a xim "*pmy’ sV„ 'isd  ana (nawao)
nnv ion "pan?1 sV„ )w h  n"yV dVis /'suVs va sny„ 'n (*"a ,i"a .'sna)
"sny„ li»V ’a ,o"ni ’"»n) mnaV njnaa Dibtr im  lV^x ,irman nt^n hv 
-may1 ■pVy,, pa ,Via:iV Viaia may sVi vpoy ni»yV ronaa a»i naiy imya»a 
'n ('ö ,'a ,'aT) "naiy » 'x ’^aa„ pi ,"yiTy\, »"n d "1 ,n"a .'y»1) "inay1 0'pna 
"miayji m »„ pa ,nxnj.n mVann naxya xm mayn»a myi /'nyn »rx  ’Vaa„ 
Va nay n»x„ ia xxva ,nyjanV nnayn» "nyji upxas,, 'n 0 "a ,s": /y»’) 
,DipaV Dipaa nyun pn ya»a "pay> sV„ Vax ,nna msV nnayn "anun 
,Q"a ,x"a .'naa; "*]snxa nnayx,, ('x ,n"’ .'xna) "pxa onax nayn,, pa 
nayn ann ’nnaxi„ onjuai nay ]w h  'nna oVaa ('t /n .'»m) "pma inaya,,
sama vVapn,, ’"n nynV xm » (i"’ ,n"* /im) "nanai onx maa *nnaro pxa 

.np'y "yna’y\< nauvaD nün:» mina mxn ni /'xynxa nny»
nrVa) nmoa ixa » ’ .pâ aan 'Vya m 'n oa^anx nx onsmi d) 
□a’anx iVbji .(ixa) oâ anx nx onsnni :n»nsa 'tt va âan ’Vya (49 may 
.(a"V piDs) Dâ anx n’Vy iaa»i ,(n"’ pios) oan îx usV onsjui .('n pios) 
mnn xVi — nai iV»ai .(n"V pios) oâ anx ynsa onxi -  'iai fnxn nxnmx 
Da'anx p s  oanx nVaxi onja onnasi . ( rh  pios) oa’ans usV naipn DaV 
onvna nxi Di Fixi( .(x"a pios) omanx p sa  onis 'nxam (n"V pios) 
Vy naoia nrx» ’sV nVyina nttiya xm 11 nmoa .(n"a pios) amans pxa 
’Vya p»Vn auinnxn üuao u»a ’a mnna nrxi n»nsn *?y pn nVa nmnn 
(49 may nrVna) i"tt pios iapV nmoan xm -jnyn nnp’ nnv dVix -iimaan 
V"x (M) v tx jd  P ’xjd 'nnan on^anx Da’anx .nmnn Va Vy naoia xm» 
oaaVa imo ’nxam oaa onx»jm ,(i"a piDs) oa^anx miVaxi :'mxa 'n



nvnxa ojiya ip»’ osa D n»»3 fii nmm .(V'V pios) nn’m ix nim w 
nloipo n nVxa pn .('o /’ nmon) Dmanxo onynJi .(ts"V pios) □manx 
’Vya oanmn nxm Vm ,vmxao ^mxaD oamno Dmnnx ,omnnx ,oran iwV 
Ton DiVpaix mnn onann Vn oy nnx t i t  \wb Vax .imraan ’Vyn /pmaan 
:nnm i"V pios Vy lnrpsn naV nama o"n 'an nnn — .(nioon ŷ) nxao iwVn 
pn mnnyn xn "nnx,, otrn ra pts>Vn ’Vyno nup n'n xm 'annon naro ’Vixi„ 
'annan a w  pi ,mxatp mnoon Vy oa "xam. otsmi ,inxa  ̂ nVaon nxn Vy 
Vtr 'ann xinsr "nxao,, vm "oranx,, Vss> oiann xmtr "xnnn ’Vyn„ va VnnnV 
noxtr m piosn p  xV "imraan ’Vyn„ 'n niVVpn nan Vnn nxiVi ,"xain, 
nx:» dw ixnn xV ra ijp "pmxao,, 'n "ppn v*i iVsai onnVn nno mxnm,, 
□ai i"V piosn p̂ soo m oyo nam .V"ny "nno innu nns’ nxi nnm ,omVx 
s"yx onix lVm D’xtsnntr nm omnnx nvnxa oaiya ipo\, ta"V piosa 
imVnxi : i"ts piosn p’soo u\x oyon Vnx ,noixo onV mny dtx omxaittw 
□nnx nnan nan Vy onmxn nonVo ixnn rai,, ,piosn xV f|xi ,amnnx 
('ta /’ /non) "nmnnxo onynai ompVx m usV nninui mixixnn omynm 
Vnan n"yV nxiai ,unxav □'Vaoty o’x:ib? Vy noiötr s"yx ,iimxaD 'ann nVxn 
nno xnnn V’yn oemi ,nVaon nai nxam Troon omav VVra "nxao,, om ra 
piosn p ’sV wionVi loy DinVV nunm nnnn naaV nVintr inxatr nVaon Vy pi 
*)x omxaw Vn nanan ,iimxan, 'ann "onnnx invraxi onym pnV onyin,, 
Vy omiixn nonVo ixnn rai» piosn pi ,imVnx’ onxatr o’Vao oaw  nVx 
naninV ,"iimxaoo„ 'n ,('ts /» /non) "ommixo onynai nm nnnx nnan isn 
p'xiy va D‘Vaoa' vn omninno ntrx omxati> Vno iyn v̂  nnonnn nmo 
mpn\, 'n ,0"’ ,n"n 'xnn) "vm ix  lycr nx “jym ann,, pi .nxam □'Vao 
nannnp ’sV "“]V 7xao vnnnn,, 'n ,(a"n ,n"V .'inn) "“jV 7’nnx wnnn,, ,"]in’Xjo 
□ipo Vnn Tn' iitrV "nnx„ oiVpaix 'am^ nn^ri pn Vnx ,VVnn o^xawn Vn 
"nnx pynn„ ,("xnm V’yn„ vtrVn nnn tro^ocr D'xra3 Vy ‘naira xVi) ,"nxao„ 
oVnn (n"n ,i"n .'pn) nnx ira onnai ('ts pios otr) "nnx iox,, ,('i ,vo .'ion 
mnx ioxa^ iva Tn’ iwV n w  / 'van x  usV âa 'n nan\, pi /'nxao,, x"n 
7V p’ü’ n^x„ p i ,(n"n ,n"n .nnn) "vasV oun nm vVx xsn nnx innn,, 
□iVpaixa' ’sV oyon n^sx ,7 x30 'ann oVnn (V'ai n"a .a"a pios dbO "nnnx 
nnx xmno mnn ’ne? nwyV nan xVi nap v^Vn nnnV nnvn VnnmV 7’iü 
t̂ isnnty ’sV "vnrann ’Vya„ 'n "nnranx„ /'onranx,, oran v^Va Vax ,naop

♦7n Vn trano u’x
"no’on/( p]’oin -iraV xntô xV no^on usnw 'n 'im nn’Vx musi (o>
,noüy usa nnnn xint? io VV xm "xnô xV,, ?i’oio^ noi ,nyunn nosran uso 

.'im i"isn onnx mnsm ,nmoa omVx musi n"nn uutPtŝ  lon
onson nona (p^nsi nauvno) .pmyn xpmy 'n v^u in  onVnxi (’)
'in  Vcy 'ann pmy Vnx ,innata noiVn pinyn,, p^ns o"n » i ’s "pmyi,,
t îsnn i"yVi ,innata no xVx in  vn ra ,7iniV xVt̂  mm m ’sV oVix ,V"ny 
ixin xmi ,pim ns1 mxmn pmyi ,)n  loyts pmy  ̂xm "pmy„ vai "pmy„ va 
]myoĉ o "pmyi xpmy,, ,nnoi ")ayi„ hv  'n ,('n ,a"’ .nm) "f]iny„ Vp^oa 
ioVo ina in  onVnxi,, : n"na snatp noV lom innata ’"y nnnmai pinnas 
mxnmty n’onxn "pmy,, v^V la^oi .'rai "nnno ns’ nano innon Vntr 
araD □'pmxm,, /'x̂ pmyn xnnra,, 'n ,('a/n .x"o) "oumxn nma,, ,pim imx
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amoy vdd an» ux ntsixi,, ’"» ib  ,"x’pmyi„ 'n i(V'tD /X"o -'iH') "an»b»b 
"bmi ab„ 'n /(n"D ,n"D .131) "u i ab„ p i ."pivnb noina v0 5̂13 0’yano

.□tr »"D  ;'V
■pD’ib’y i x’o» n1 'n ,n»mD bdsix nxi bnaD bd’o» ns mn3i (w)
-VTB layo bo  x»n3D x 3’Dn VDm m m  x y ix i x iD ’0 xnnxbo xbnaD VsT n 
nyuo piDon» ,"n »n 3D„ ''bnaD,, p r n i  aoio an ’by» B ’3\jyn id u d  n a o  
» i ib o »  iod ,"VDmmm x y ix  ,VD’ib’y i  X’0 » „  io ix i n x n n n  nn^öüi D 'o w n  
5)’DV xb abis /'1’nnn i » x  f is m ,, ,"* ]»x i by i » x  7 0 »,, (y'D ,n"3 . ' ia i )  
n n » a  xbi ,p  vn ’ D nm n »i a n o ix n  pn» naiiDn» n x u i ,bbD "n a b  xb» 
nby’ la ip a  i » x  im ,, o "o  piDB a » ) 1 0 x3»  iod ,anx anan onD3 b»

."'im “vby
upoinb *]ns -xno p 'by n x n ’xb s^dixi 'n „ido aD’by mBD’i (xd1 
x’anb msD’i nm’oxn mnani iap v»^5 xm naya aa» /'nxn’xb„ nbo 
naix miyotro» b’ysn "BD’by„ ,"p)’dixi„ v»bn ia» ouma oie ai ,hdd arnby 
p)’DV„ D"a 'n (x"’ .'x .nai) 'ui "DD’by ^ a i1 oamiax ’pbx M„ iod ,BDnx

."p 'by nxn’xb„ 101b 7 1 a -xn ,"VD’by
a n a  xm p )  n o ’ob im n ^ n  xb 'n ,’ b n m n  xb nbxa ax i üd)
’by ai»b id io  mpn xb ax mana "’b UDin xb„ zppi w x i "’oip„ x"3 (onso 
by nno ivxi "’jsb„ iod xin "’oip„ •jitrb ,"no’ob„ ]i»b nno nb /niaobi

.'n usb xin n»ya» no bD n maipnn
□’oysbi "xno,, anb 'nmo ’pbx v»b .p n ’ ’pbxi 'n .asnx mrmi iid >
;n ,(x”b /o .'io») "nn3j my»m nn»Bm„ ,xnoo n»p xim ''->pb„ v»ba 
xb 13D’ Q'yaix„ iod ,nmo nmo by a3 nnoi ,noab t z v :  io^d "ipb„ 
p]’Dv xobn f|’dv xb n’3’pb’ vyaix,, 'n ('3 ,x"d a») "lnanb p]*dv )b p)'dv

.nm o niDO n3iiDn ]xd ?]xi /'nmvpbxb
,n"D .'ia i 5j>"o y’y) .X3nio n j’xi 'n BDDina i a i  'nnbt^i (d)

»(,X"D1 /D
noy i3’bia) vby nnoo .ui ŝ ipna 'n ,np nona DDoy rnDbm (nD)
"v»p„ aiim o aipo dim  x»03 xb np iie-b) d’trp) n p a  n p  bs ‘0’D (50 
■jo ia  '3in r ^ p a  (ibid myo xbx n3’x nnaoa vtyp nboi ,"r^pa„ pi 
-]OD3a bax ,v^pa '3in lab np iwb » tb  .'3in m  fjipna np  nona 
,’yiyi mpo v^b "np„ .fjk inna loyoty "u i p|ipp,aI( Uinn "n'.?na„ namb 
nn (n"’ ,n"a / ia i) " in a  “jip i^x„ iod ,nn33nna nyusi nD’bn mxnm 
"npa„ yoa>o n"apn bsxi ,abn ’t̂ ipai pjiiy ’^pa i’3yn ’sb "v^pa„ ':nnty 
Vx ’D ntyp ixmn mx’ i3’x "nona(, nbo1? lamoa obix ,myn nrt̂ p nnipa 
xnio,, 'n ,t'3 ,'o .'iobo "ixo iaD iai,, ma xsvd) nts»p ij’xty n"apn hw un 
"p|'pn xmo„ onsa nap noiJD xbi ,on’3poo nain mio’ty ^ i’B /'xinb ud 
nxnb pi *v»i (amb d»o ,an t̂ x ixnb vx» iod , '̂pn 13’x» mo vx» ’sb 
iod ,onp imxom "u i Fjipna,, v»bn mx3n ’sb '3in  -]D'Bb ,bnj ix pm un 

.B’a i p i "v im  1’do„ 'n ,(': ,o"’ .noa) ''oms ’yipi„
nmn» "nas by„ '3in  xb -VDniyo m s  by 'n ,DD'bî  h jd  by (b) 
fy by xbi noir a” n bya by pi nba3 v»b T »  v x1 ,an’bib3 niba3 imyo»o 
'n (i"d ,3"d .'io») "DDinn om ’D„ iod nnmDi onm ioyo "iub„ ,pxi
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,ur\hv i"y 'nm DTViVi nmm onn Vy onnis iVs'ty nm n "prmsn xnis,, 
.(n"1 ,n"a .'W') "Vynn Tisa xtmiin\xi„ ’"n "t; v na; mxtn, pi

»a B>i3ty "xnx,, onso nxpa .x m in  /n mann cany r.s mmnxV)
T T

vn1 D3nyi„ i"V piosai ."ip i»  V"x nmi (i"V piosi toos?,, V^ rr t  xm
."xmn,, onson Vaa "nann

.Tpna^JS lamp xiyia xV) 'n ,oann'j nnn nnx xVi (cbm

'n mn, ,('n / i  V * y V  t p " o  ’iy) v i x n a  n V a p  V'ya Tor ' / t ö  " r n \3 nn„ i i t ^ V  

pnp n m t p  / ' n v - a m p  n »  x i y n a  ' n  V n p i ,  ' n  / x a  / n  / * :  r  ' ^ m n  r , n  nx 
" V a n t r a  j a - n p .  d  w  n n  , a n n a  n n x  p n p  h y  t t i o  ' c . . .  * .  i x n  L n s  n r n 1 

ixnp^a ix o - V - v n  ib c *t ‘2-3 " v a n g  . n . ,  n y n  , ! . r r  . . r a  L  y ^  r " o  ( , y )  

i x a i n » )  p x n y a  n n n  m . n o  o V a ? r t  a m  d K ä  m x i  > .:■•' y .  n ; V  m m n  , m x y  

nn̂ n (x'fa ,'n / i o y >  ■ ' ' d 3 T '  . x y n  nnx a h ) , ,  r x * V o  n ( n V : .  r  o n n  n s o a  n m  

onxtyn y i a n » ' j 3  p n p  v ' a n s  o t n  , 3 " y  c t r  v'n p i  , r i  n  ormon v y  nu 
y o ^ o  nw "113’jaTtp m y n a  V n p 1^  xVi,, l o i s r s a  ' i m  x n  , n n x y  c w m p

.Tn1 ruaip mi o,sd“oi onon
T iix  o"a .(onso nm nouvaD) nVy Vnx1! 'n oamix mVy io o pi (nV)
inxn V"xi xxv Vys nVon nmn n j t r n w  xinsf ( 2 3 4  myn 6 0  moy) an3
pim hy pi 1X3 nno naan iua n ,v ^ v  u\x a"non dVix ,Vpn yja
/'pnnmx inxn,, 'n ,(i"3 pios) "osnnn iotwi„ pi ,xxv Vys irxi nViysn
.(y"axnn) p x  Va tw o  isn mVy loiŝ 1 pxa nnnn D^ixnti' p-x1! nmai
/m1) "imxi » ’x iotwi„ /'xuro in n ,  iwr  co /n .'on1* "ounsn lotsm,, pi 
nioocy numaa va mu Tonxa "nx„ y v h v  ."mmxi nai p x 1!,, ;n /i"1 ; i

.□nx ua hv moonrn nrnaa vai mxnx
,(ixa) "nxnm,, p i ' ŷnn,, 'n — mnnatr nx v">xn nxnn ix (nV)
,"liya\, 'n (i"oi ,x"o pios) "ojiy nx ixn1,, p i "'ynni,, 'n (i"o pios) "vnmi,,
'inn xV no uso y"x„ f'a ,n"a b'yh) n^pn p^ns o"a .^ysx v^V dVs 
"liyn;,, ,'̂ ynn,, ,ni3 oî b v̂ y Vy nt?pn y n  noni o"y ,"^yn’ /ynm ,’ynn
,n"3 .nan) "nnnpV nxsn  xV„ 103 ,pa D'xsn rn1̂  imyotro mnn Vpn VJa 
»yn dx„ '"n ,('x ,i"a ,x"o) "nnx ysn ox„ p i /'nao^V »j'yn  xV„ 'n ,('n 
: '"ĵ nsai ,noVt̂ m nnssi dvbi nixnnn loyo "iiym,, /̂ ynn,, V^sx p^V ,"nx
irrmnaty nx V̂oV nxnsi : nmiooty Vy oyDV mpon cys nx □"sn .nxnn ix 

.lyns1! 10'Vt̂ 1 y"axin 's p i ,V"3y jm o n  ojiy Vy nss1 .ojiy nx ixn1
pmxn x1̂  v-nnnax »aina p|«i 'n ,ipo’ onx omax nuiya rjxi (oV) 
innix^a ’Xinn ouan Vy rnaxn vy nTps v ŷa lamo ^ diö .voon1 pnn'3 
Vxi ,Dmax Vy nua xVi oua Vy niax mov xV VVan uso ^nnn amt̂ yo 
pmxn,, mVot̂  ^V cnsD nxpa xxoj^ ioa "vcon1 imoT?,, ,oinnV inx 
l"oaonn dVix ,onx omax nuiyao v'̂ nB3 /'nnx,, nVo hv trrs in "imTn 
nVo nnn xnson^ b̂V moyon pios nij xinw noix nxaon Vy myna 
nü u ’k Dipo Vao Vax .xan^a "ipo1,, nVoV nnamo "onx„ nVoi /'omax,,
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nm mmaon njMn» i«ab mnna is a  b’n »  lupn unn *]aojn (n'pma 
piDs) "pan -piyn,, nun ,*pyjn imn hv  lDiy laya ism ,nnnp invn 
sbs pnn hv  m y mnnn vs»  'sb ,nai»B mmaon "sjnn pmsn,, 'n xn"' 
pmsn,, 'n ,('n pios) "ni^Bj *piyn„ p i ,iiy jn  psnb map» xin» -pyn 
m»sj iiy  lu a  u io ty  ’sb "sn»B ji sjdiib,, ansa iiŝ bn sbi ,"sn»Bj 
n»pn» nai .^on tans sm "imn -piy„ bas bns ,mtns »bj hv xbi bbzm 
,"sjdiib,, sbi "mjoiiB bm„ 'n» "»ipn bp»n mm *piy bm„ n"n piDB hv 
pn *py bn laibn ,p3n hv nnDia m n  bbnn p iy n  bn imya»a mnn m 
m»sj *py bas» ym .vp^Ji ojpn i"n  *py »pissb »ipn bp»n mm »ipn hv  
nnpj dsi,, yomiyjn by nnoio cuma ounn nmnn map ony» mmx man 
osi,, '] piosm /i piosn p i j"b p^dub m*i 'n ,(n pios) " p i y  mm sm
,pn 'B by pi on» p iy  is»n  obis ,i"b fiupms M'i 'n " p i y  mm im
bsj d si„ j" ’ piDBD mnn msm ,pnn by nnoiai im ]i»b man unn 
by noio» j"b "rirpiB1 pisa osi,, 'n "“p i y  by in»’an sp'i n jbsn
piosn "sjnn pms,, by noia» V'b piud iib by b"n "*piy by„ mboi ,nannn

.□mpn
s n n ip j  'nna i n n p j b i  n n p j  (50 may U ’bm) m io a  isn w  (m 
,bbn m n a  i r s  m iD an y i»b  . 'n n  s n p u  n n p j  is » b n m  n » is m  'n ^ n  'n 
□si (n ,n"’ b'yb) 'm sn  'n (an san ) n n  n p n  'nnai n n p j  b " i»  n s u i 
piosn) n »* isn u  s n n p u b i  'n n o n  n n p j b i  .qsn) sm nnpj o s i .ibn nnpj 
,(n ,n"1 b’yb) "ibn  nnpj ox i„ piosn .'nn s n p u  n n p j  i s »  bnm .(.i .'i m 
niMb *jna ( ' i  pios) "sm nnpj osi,, bas ,(»"’y) tansan aya ismpö3 m»tb 
nann is m a »  ion "sm» ,"sm „ in i a s j »  □» bnn ion tansan snnipj 
nnpjbi njnnn nbnn» ’sb ,tanBön snnpubi 'n n » is n  nnpjbi basi ,nioipa 
is m  sb s n j’s  "nnpj„ nbö m oipa i s »  bnm (,n ,ts .'xm ) ism on  nns 
"nnpj bn Dn«nn,, ion bbm d v  is y(rn  ,'s .'sm) "asm nnpji im „ )vö  ^ob

.(i"ö /S"b ,'iön)
ntsuvno) s iu  m p'mm d ib  by 'n n jn  m r»n  i» s  »b by (n)r ; •
my'»n nyon m ipy nsu dib by ."pm m  iö 'd  by„ onso nmnn <««jibim 
,"s’j»  dib by„ dhbd nnn 'n (n"1 piDB) "nnnun D'j»n ’b by„ ian msm 
Xn"' ,t"ö .'sm) "rpn ’Db„ ,pi "sm y ms by„ 'n ,(i"J ,v'n .'ion) ''biun ’B by„ 
"rj»  m , /'n’bn’0 msb» 'n ,(n"’ ,i"o -'io») "ibns ’Bb/( /'sbsto aisb,, 'n 
pn ,ni’ösi nm  imyo»o "id ^  by„ ii»b ."mu» msb,, 'n (n''j ,n"n b’yb) 
bnn p i (s"n ,n"a d») "nyiB 'b by„ ,('i tj"o .'sm) "nbxn onmn ’B by., 
sb m m»n vjyb bns /n^a by„ 'bn '.nn obnn iman ü'nn "'n ’b by„ mpö 
y"a obis (oneo nmm ntaurnD) "s iu  t „  'n "nun m„ ."id'd„ n»b y v

t  :  *

,nmb in a  "sm in sm„ onso napn "s iu „ s"j ,"mj„ Dinn sm s iu  m
I T •• ;  T  T "

'n ,(V'a ,n"n b’yb) "n»im u  m v v n  ’m„ ian ,yiT sbn -jaojn "sn u  t «
■D»n 'bp»a rn ynnnb nm /'nmm biy i 1»

nM' 'nb u a a  in1 i» s  bn 'nb p ip  n j a a  mnp’ i» s  nann osi (ts) 
im-iö in1 i» s  pjn’a “ J?̂ a mnp’ i» s  : (50 may u ’bm) nmoa -»ip

V  * T • T "  *
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nxi: ,p’iio  sinss xina> ios im 'iwV utp.ni nsp: ywh yis^xm ioiVs .p'xn 
nouvsos dVix ."pnp,, nVo Vy nsoio "i]ödw nVo mioon Vys nyiVty 
*s ,r P  noi:n sa^V tsn ,3"*? “ ro  onw s cmnn o yn o  onso nmn myi
Vy nsoioty xVx /'pnp,, nVo Vy nsoio 'nn "noo,, nVos? msn vx naxs 
IwVo d:i ,Dinns xV Vax ,yn'3 nsys ixo Vmi pon rpV'm nonan 
a"n *'V) nanan Vy soidl? nsio ,nsp: p»V "nViy ii V» nh Ji nox,, xnmsn

(a ,o"o pVm xno:i
loa Dinns ist )w h  sinsn Vss ,n’rsVn’ xV 'n isi i:b’V t xV 0)

."«np n'n' 'nV p ’ n^x Ps Vy„ arno^ >bV naya
maym,, ios sis’Di n:tž> ir:y /'nn1 n;y’ xVi,, 'n "mix t ü ’ xVi,, (qbo
pi ,unph Vino w i  nnayn "naym„ 'n (s"; .'iotp) "'nV onn ios Vs 
nnsixi ,Q"’ ,a"’ .'xna) "■jmaya 'V so”  iyoV„ na^oa m v  "naya,, ■pt̂ V 
iV .Tn xVty ps onnon pnn: ]xs pi oVix q  ,i"s otp) "wb: pnsn maya 
/'innom xin t . t  'isi no1 ion dxi(, ’s "tvbVt,, oy *pu xmĉ  mx iit̂ V 

xVi,, y"S’V 'nvon 'nna /'tbiVmi xin \nn 'isi syVm xsVn,, 'n 
x"na xV Vax mainsn ’Oinna pi xxo:i ’öVtinm nst  ̂ xin ,"n'Jn’si xin,,

.D’X’33 Vy p:vi
"noso,, ,n 'jo iiB  s 'o : n1 'n “p iy n  noso nx psn iV st̂ ni (:s) 
"x3'dj„ iit̂ Va 'n np̂ Vi ma:V xin ox ,oinna msn an poi iiaan loyo 
.o"V -n"V .i"V n"s ,x"V .'ios) moo nos "oso„ iwV Vsi ,ixs ios ,nn’pV 
pos„ 'n (i ,3"’ ,'ioty) "nt̂ n Vy loisn 'isi nips: nosos,, oVix ,(.x"o .'o 
ms:V xVi isoon yispV psa-n xinty ’bV ,"xio\s* Vy ponn 'isi xntrs: 
'nn xV ipxo,, nVon onV o''3 trrst? noi ,po ptrVs ann anpnV np'Vi 
s"ns ian nyVx 'i Vt̂  tnnn Vy noVV xstr nxi: ,nitps: nosoa ios po  'Vs 
o i:in  xinti' sixpn n s i x s 'd :  pt̂ Vs 'nn pVi ,sps Vptr o^on p ^  
a/nn irx my’Vx 'n ,ps: irx ,s"y "'isi nnx nnx 'nV dso mon nt 
irx "xs^d:,, ptyVi ,nnnx nnc?o s^m s^m noiV xVx "noso,, iitrVo 
xm ns'o: pt̂ Vir TxnV x ŝotr noi ,np’:n nsi Vy xVx sixpn nsi Vy nno 
nnx 'isi 'nV dso nionm,, ^istr xin ,'i:i nnx mx 'nV dso moi.m .omn 
Vxit ’̂ i:s n’ünooiy, iox: /V piossi ,n"s pioss iox: "nixon t̂ ono »b: 
mxms ]xs nw "oso morni,, iit̂ V  ̂ t x i  mo /'D^onn p  nnx mx npn 
nsn lrx "osa,, n^Vtr mxn nyi ,np’:n pst̂ n p v  d .t :^  "nnx npn,, p^VV 
"D'ys^i ttfon mxo ww ]xxn p  'nV oson ’nn„ p'.dbo ps^n xVx aiüpn 
ons npx:cy rn̂ nsa onsun D’:i^ miBooi m:isc^n Vs pi ,(i"V ,x"V .'ios) 
ibdo Vii3s D'xiVn nn xVx ,v t nas nVnno auixp vn xV '"nV dosoi,, 
nyi Vaiosy pt̂ Vs isns osin mx isV ynso irx DiVpnxi ^lpVom 'scrn

.ny’Vx 'n nyn s"nn xop x:n
isi 'V "\t„ ,xyV’o >n’ pyo vioy 'n Vpt̂ n n\T nn: mntw  n̂s)

.xyV’o ’T  vyo 1’ioy disd n:nsnt̂  V"xi ,xsp: 'V "xyV'0,,
xinct' laiVs xin 'n Vt̂  ts>i'B .xin 'nn 'n xin 'nV n^ ox nw dx (is )

,̂ 13’ty ,"xin 'n oip„ Dnso nsps (V pios ppV #,y) vVxo ^np
xV oxi 'n is iy s  is o :i V x :’ xV d x i 'isi nxoo nonss oxi (:s)



n t i»  n xaa  nannn im a »  s "y «  nm ]i»bn ibn mnnn mjonisn p n n  pnsm

nann nmnn nnnai ompn piosb nmna «in nmxnb ,onnnn xin p i rb  
nttnn mu «in ’n p naib yx ,»"nmn nxnam y'nann nynn n«aa 
'biosn mna 'im "nxaa nonn bn oxi„ ,«"> pios» xna.ni n"nn irninn 
nnna "nxaa nannn o«i„ .i"n pios ]«ni ,ynp ma by ins’» owmpan 
p»bn nma na by y"m ,o"«ni ’"»n 'n* ,nnn pnnb nxaa nann »npan 
nnna» "«in 'nb n» □« m» ox„ “paon o~ip nax:» nab noia» b",i ,nm 
□« man □«) n«aa nannn d « i „ yan mnnn mn mnnn p  ,nannn yaa 

".*p-yn nnaji b«r «b oxi pnyn nnsi (ba: i« did
s y m a  « y n «  n » y a  bm 'n , p x n  y m a  p « n  n » y a  bm (b) 
lvn ,nnsjn *]ao:n ,"«ynx n » ya „  n a i» s  mmaon 'n "yn «n  ncyya,, , x y n x n  
'n , " p « n  ym a„ ,iasy yn«n b» «bi ynsn «'xintp n aa  n »ya  pn la y a »  
,n a a y >n«m nn la  n»yan  y a » a  'n m n x i tansan "jaojn "xynxn xyma,, 
bm„ «bi ,"iy i im n  n »ya  bm„ 'n ,n "b  pios) " i« a i npn rn^ya bm„ obix 

.nnsjn nnb «im onnb *jomn m m » ’sb / 'p in n  xn»ya

171 q  ^npm  jo p ^



*n 3 "lD D

NDDsyV xm: Nim 'n ,xin vnnx nnV »x i n x  naoV n x  n x  n) ,n* 
dd^V nnx n x  "inx nx  Ton iDyts "xtmtrV xnm x id x , /idi nnV m  im  
sf«*i e^x,, mnn nnnx Vy nna tansoptp x"dd Tnxntp mDt? idd ,nnx 

.3x nn ^xi xin ühd n x  Vd mjiiD msm "-id :;,, 'n "vnnx nnV
’ynyD„ mbs nxnin ynD.nV vx .xntMD 'ynyo 'n myn ’xnp (id)
Vyis vd msn v# V’y© V^ Vtr uimn n ,’xnp ix -xnp mvon dx "xnno
'nai /'idi ’yiyD„ 'n ('3 ,vd lopV) n y io  ’xnp„ p i ,am n ’UDa disd ViysV 

"nnoV i Vd>dV ]di nnyo,, o n  "xnnjD oy udid,, ixd a"’V 'nvon 
DinDn ■jupVd in rs  DiVpjixsy xmnDD gVix ,p i ’xnp ;myn ^xnip ,onw3 
nmV Vnnnn xVi '"ehd ,m ya» m :w n mn VdV D’X"ipjn njHD.ni "'xnp,,

.□'xipji cpxnp vn nDxzisp ’sV m m
"V x m  \n m p B  Vd„ ,(T'd piDS) " m ip s n  nVx,, ,cn H ip s  ixd )
Di:nn xin» "v jö „ lit̂ Vn dVd ,"uud„ ,"xuud„ ,"iinuuD„ 'n (n"D pios)

t ;  • •*t :  • t - t :  • - t :  •

.D”UD iDyts "Vjö„ ywb V» Dmnw nxm oipD Vdd /'ibdd,, om  V» 
'n "n n i’,, .mn’ p f n s ’ 'n cnVn in ix  n n r  ppon yom (xj)
mnn yot̂ D m n ,n*n’ vnn’ 'n xVi ,npnym mon ]i»V pyn ’sV "]ipis\, 
Vdx /'lnopnD inix vp so  lounnD,, ixd >"mB p i ^ id j oipoV mm DipDD 
nmin iDyDty s"yx "vp-m, d"j  'm  ('n ,'n ppV) ""pon nDis nx vimm,, 
,mpn nDis Vax m n ’ vtrV "idiV nai xV» p^Vn n w  ,-ddV nVyoo »dd 

mnDn jigpVd öwd piD.nts' ,diVd v'm  n r s  xV o n
n.cttoai nnson nm : (ntamnD > xjd^ d i ^ ddi 'n ,ptmn nunni (obO
nmjDi,, ,p»Dn nmnm loytai qw xVx mpD .tpx n^oni nVo .idwbd nipon

.npD "'nnjypni,, 'n dV ,x"’ ppV) " id x ’
Vy„ 'jnn xV n ii^ D  Vy nm 'n mjnD Vy w x  Vxm  '22 uni (dj)
DipD loya \niitrD ,niDD trVt̂ V V:t Vtr njnon Vd yDtyo m ’d "nppt^D
xma; "lVjn Vy n x i„ v'nx i d x j »  nDD p n̂tr nxn:i ,idd»  Vsx  xim in"jn 
oipD Vy miyD^D "m no  nn Vy nm„ y"mV 'nmn 'nna p i ,iVt̂  mnon
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ian ,mans ywb 'nnn 'bV D’nn nnan "'nnts'̂ ,, "irnna,, 'nm ,imnn 
sn„ iaya "Miman Vy„ (n"o ,n"n .'xnn) "xna sn„ pi ,"MniV„ 'n 'W aV „

(□ty ty"D 'ntt "isinn
pt̂ V pni? /pTnx̂  x": (nannno) vnsa 'n ,mmxn iV:n Vy ĉ x (3) ,2
pi ,y"nxni ’"bh '»y /,mVy nts>x nimsm myinsn mson *?y nõiata sbV ,nnpj 
mnV "mx,, Dt&Mtr B"yxi /''jimDpns Vy panoan lirisa, y"nV 'nvon 'nnn
nxi,, ,nnpj 'Vn o>nnn vtpontfö rapj iwV xm mxn osy d s  d jo s  ,i"V 
piDs dbo "mxV nmm,, "D”p nx sn„ 'n ,a"n ,n"’ ,'ts .'sna) "nnnn ms 
.'iü bo  " s m  ms„ pi ,j"V s m p  nt^pn Vs noiacy pn ,"nsV 'n m , 'n ,0"’ 
D"n mnxi ptyns d "d Vns ,nntsM Vy nDiaty , " s m  ns„ 'n ,0"'i J " ’ ,s"V 
V2w„ Vcr mnn sin "pns,, nVat̂  ’bV ,i"V "1’nsn,, nonm D”pV csn n".ns
mnn nnnn ps mxn irs mai /'pns,, 'nt? ta"n ,s"a / w ) "msn onv
’yn ds„ 'n ,('i ,s "d .x"a) "nns pn ds„ pnD ,nnitp msrnnn nwatpotf

."xjy ’ yn„ lainn "ixs nyn,, dji ,"ns
m mnn .i"d /n .n"1 pios pi .mVy vmao pt^ni 'n vVy annm (n)
/'̂ mao,, nVa rpomV annan nnaiw na Vy myn onn nns xVi a^nsan Vn 
VdV„ ian ,iVxx imyâ ücp "MiiV̂ y p»m „ 'nn xVi ,y"m 'nn D3 smt? 
,n"’ 0&0 "nn’Vy nay xmi,, ,"\nnVy ]’a’pn„ 'n ,('s ,n"a ,'snn) "vVy ô nsun 
naiV nnma "vVy annm,, Vnsa' n"Vn D’nn pi ,"]imiP’y t̂ at̂ a xim,, 'n ('n 
"MiVy nty„ mansn pi ,cno "rVy njn„ pĉ Vt̂  ’bV "MiVy p ’ao pani,, 
(n ,t"n .'Vnn) "n:na ’Vy mnn d x „  î n ,inis msV vVy njmtp xncr lniyatpo 
"mVy nmi„ ,(s"V n /mm) "nn anV’i mVy imi„ /'smnt̂ a ’Vy n w  d x „ 'n 

."nVy nm, ,"nVy snaa, *"nt? (n"V pios uv) 'im
,njia>snn iaD anaam n"'n ?]'Din .̂ Vioj xn̂ anpn 'n iyo’ mit̂ sn (ts) 
iV’sd "smn̂ Vns,, /'smjns,, 'n ,m"n pios) "D̂ Vcyi,, a"a pios) "oWi,, pi
'bV ,myoan ninnya Vs □'■youna nmon nsoa mon /'mct̂ V̂ ,, ,"n'jcp„ naxj 
nannan nmsai onpia Dnn ^si mViptp im D,ants'n!r naVV nM’asn miiDn 
sVi n"’nn "snnnnn,, 'n ,(s"V pios) "nmnsV,, ,]D n\n Dnŷ DJ nno pm 
pi "vVtw,, 'n w d\ .mnnsn Vs n̂ ansn imyat̂ a nMn m o "snnnnV,,
n"j 'n ,(n"V pios) "iyDj„ /'V»tMi„ 'n ,(!"■> piDB) "ypji,, :n"m ra  piDsn
pn ,nnn pĉ V oVnn /'pty„ 'n (n"V pios) "ua, pi (i"» p id b ) "un\, ,"?Vaj„

T T  * T  '  1 * :  T

/nun in^; 'n ,"un’ nyia VnsV n̂ nD---urn 'im iVn Vy ĉ s,, :'n piDsn
mnan iV’si ]sna dVix ,ninan ann’Bn nnas: □''Vnn Vy n^jnn nns pn ’n 
’B Vyt̂  yMia mnnn (n"V pios) FiiDnVi ,DmyoaV iyDj nno nnsm tx  nsoa 
on’V̂ nV nn p  ntya nx 'n ms n^x Vdd Vxn^’ nn iw , ,  :p  \vy nmnn 
nmnm nnann Vy nrnat  ̂ nnn ntyVn iVxn D̂ Vysn ô nnt̂  mi ,"iyoj p i 
mansntp 'bV ,nnyn sinty ian nny is mny n^Vn 'nn sVi .ays Vnn nViysn 
Vns .nns oys p  nMtr is nM'» inxmn nnyi Tny lit̂ V mibd naxan  
sVi (t"Di .'m .n"’ ,'n pios) nny p^V "in^ni,, "omnm,, man DJnn i ’s y"s
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ym  m n a  yn  nnm nt bax ni onm n» ’sb oyan n"b ,nnn yiwb "p » m „tt ;
nann üht .my y»bn »d»di nnx nbiysb nn»n onnan ,posn xbn ny’ojn 
n’Dnxn njno ,xm p  naxn ’n w k  m bv ,ny’D j y D » D  w  "n»„ y»b» 
.'xm) "’n»js n»s mn mnon,, ian ,nny’Djnn nn” jnn p nxnpj x n n » o  
mna ym onso mno yn xmi,, ,('n ,'n -'non) "mnon yiojm,, ,('n x b  
"n»„ bysn r)xi ,D’nn pi Dny’DJ ny»n mna obnn ('n ,n"’ /id») "bxn»’ 
pios a») "Q.nnnxö niDyn qtjsd pyn mny yon,, ,"yoj„ nxmnn xüdj

■cnnnxD you mnnm ," } im n n ö  xn» i„ 'n /ts"’

p i  x n n » p  im  'n ,n :n a n  -pnn onbn m na nyiD bnx yo ji n)

T n 1 ywb 'n a ’j» n  ibxn ,x n n »D  'n "omxnub n j n a n  n ip s  bn„ n"b pios

m na an nn’n obn» a ’tsn»n bn nu n a  m nnn» ’sb ,a’nn x m »  mnnn n jj 
xbtsxbi,, 'n (n /’ ]Dpb) " n u n a n  n x  yoabi,, box ,bxn»’ mnD nxnp j»  nnx 
bnb » ,2np„ 'n (n"n pios □») " n j n a n  bnb F|DKD„ p i  , " x n n » p  n’

nnb m na n m »  m na n una  » b »  bn mnnn □» ’n ,o’m  y » b  " x n n » a
r  t  :  :  —

('j /n^öpb) "o m n n p »  ’jx  n»x o n ^ n o  nx ixdd’ xbi„ p i )  bxn»’ m nai 
y m „  obix ,(’“ibdi ’"»") ;’y) nuno » b »  bn m nnn» ,n"b yinnn»D  n’ 'n

m na in jnn» ’sb ’"b " in n ty p  im „  'n ('’ ,D"n , ' im )  " 1 ’ j n a  n ip n  n »x

",mD’n 0’jnn nunon,, ('n pios o » , "nanp o’jnn nunan,, ojdx .(nnb bxn»’ 
n »b »  b» nunan m nnn» ’sb ,a’nn y » b  "x n n » D „  n": '.nn ('i pios □»)

(239 m yn 60 m ay -m x ) b"i b "n» 'nn 'in  .bxn»’ m na bn xbi G’tsn» 
•ynj u ’xi niDipD ’j »  ibxn *)« x n n »D  xD-un o” pb n sn

xsnn ,’"»*i y  /iDipD »ns " i t „  .nnnx by nnj 'n , n ’ by » ’x (r ) 
x m  t i „  p i  "*]b ’.n’ ]p n D  n n x i „  'n Q "’ ,y'n .'nm ) "-jb nmn t i „  in 
,n " ’ .n "» ) "G ib»nx n\, p i  / 'ypnx x n n x i,, ’"n (n"n ,x"n .'in’) "*pn » x m

•aib»nxn x m x  'n (n"’

t  nba y » b  bn .yimnnp nnjprrxn 'n /pnb o n ’ x b a  n » x  (n)

p n p ’T  by n’Dn n » y j -junn» ’sb ,»npan bsx "xjnm p nnp„ yi»bn m in a  
y»b i oino by isn» 'sb /'nnpn’xn„ 'n "xbp,, .<ts"n ,n''b .'id »  » " d y )

y )  iGDüyn onni bxn»’i n»D  ’"y xbx Tn* ’T  by vn  xb G’xibDm ,T n ’ 
bysj y»b  "m p n ’xn;, 'n ,ob ,'n □» »"di xnpn ibo  »nn m ioDn by ’» n ’s

.Q’nn ym  T n ’ yn  yD»Di oino byisn»

n’onb m n»b ’j» n  'inn .ym,T yTOD 'n ib non a ’ j m j  a ’ j i n j  (ü )
.mnnn bsnn

x''j (myi V'nty p » n s  ntsunnD) ’jp n  'n n p sn  nm nxi p n x  nx i (’)

,n » ” b » ’ ’jp n  xomn q jd x  ,Q’»nsD,n mm ’"»n  nynn n iTps ]i»b  ’jö n  -^pn

n»D niiDüJ nnn xbn njm p n x  nmpsb ’ii»n ixn m D x j *px onnD b n »p n »  
xbabi omx ni»Dbl njnbi pn xb  Q’mnn n i»yb  p»D.n nnxbDn ’jd nnn 
D’nn̂ Dn p n x  ’jn niD» nbx„ id x j  O  pios b’yb) n n»nsn on ;q t  nx 
•anbn oy njm p n x  nuöb m  m nnn» oibpjix nyn n"y ,''pnb o t  xbo n »x
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"’xiV ’Vn Tim„ 'n xV .’xiV 'onp ,j,>»o»ö ]mn 'n onVn 'V vm (m) 
nniDn »sV 'nn xVx 'ui "onVn nx mnpV nm mxi,, mnDn ioxj idd» nV 
j*"vn '»y) annnV njn ny nnn n»x nnn onVV nmnyn Mn» ,mmoxn
n"V pidb ppV y  xmiVm 'JV3D) nV 'n 'iVn nins»o on nVx Cd)

.V y  wx "'xvV,, dhbd nnn (mioon
]xd noxj xV» nV , ] i » n  n^nV 'nn m»"i:iV nx nn x’»ji na)
/']i»-i  ̂ mym_V,, 'nn xV (nV piDs) "mnpn nms»oV„ iod "musn: nms»oV„
'n h "’ ,n"D }opV) "miyo»V nx nn x m , iod ,m»i:i nnV,, nox xVx 
iniyo»o mnn n " ii» m  xnx nn m „ 'nnV Vid1 xVi ,»"’y "]ij;d»  nnV,,

.nV nn xim ,ioxy i i»-i;i V» vnx nn
.('i ,‘"d ,'io» »"o y»y) xonsi xjd» o 'n ,Vnxm p»on (nn)

xVdioxi 'n »npn n-io»o n o i »  m ip s  'idi nVn wzm ’»ji oV) 
nynV .x»mpn xnmoo no: poo nvv mnnon 'idi w V  m m  hy xjoon 
nM1 myVx» mnnn my»i noy mnxi noxy nD»io "x1»:!,, nVo onnon 
□mo»o byi nrnmy hy annsV h"i onoi»n nmps x'»ji nVn \x'»j x’»j 
'n n o i nVn (51 moy nvVm) nmDO ixd » ’ ."’xvV„ 'n "nVn,, .(mxn r,y)
,fi''j ,V'd ppV) nVn nips nVxi ü "d ,n"’ ppV) nVn myi 'mxn m ’xvV1 • • T ••
iod pyn nV ’xvV 'mno nm iVxn moipo n»V»n pi  »ms .(]xd) pn 
,n .'io») "nVn mnx pnx,, iud idi» sd nxvV lomn nioipo nx»m ,onVn

T  T  •• ' . . .  —

pios h'yh) "n n  nms»o nn nVx,, gjox ,(d"d ,n"’ .nmj "nVn xm„ , (T  
nV mn vnn,, n"’ pns hy noio» ,npy’ p  nV nins»o noVD "nV„ 'n ('d 
mioon p  nmo pi ^idj ivx  ’xvV njym xomm onso nnn ,'ui "amo»n

.'xvV 'nno» iVx in moj xV»
• •  T  ••

"nmps,, nVo .m o mnV io ’oV in o n rn  ,mo mn mo»o nmpsi (iV)
"»npn mo»o noi» nmps,, iod mpsn nimps ii»xm ommy m» hy nmo
I xd ,mpsn m nnn idoj x m »  im n nvnnn m»m (2"h piDB hyV '’y) 
p  myVx m ip s i rpiosm/m "vnnm p»on '» ip  m o mn n"j»o nmpsi,, 
n  i»x  Vdi p»on Vd m ip s  'idi D’ODn mopi mxon p »  pDn pnx 
mips,, /'myVxV vo o m ,, 'n "myVx m ipsi,, nnm» xsoj (i"o ,n ppV) 

."mo»o„ *ii»V 'idi "xjd» o Vd nmo,, 'n 'idi "p»on Vd
nomvnDn mpjn ixd pD xm n xnns Vd mo 'n id i tidd Vd nps (0 )
xnDT V» xsni» njx nxm» x m »  nxmi xnDp noipo nx» Vdd ,xnDn

T - :  .  T “  * t -  :■

'nnon m n  :5i noy ivVm) vVy nmoo .C)i»Vn nn»nV nD xm ’Vixi 
mDno .(j"o pios) "idi in n  Vd Mn (ixd) idi mDn Vd nps 'mxn n xn n s 
ii»V Hns 'piDs 'n iVxn Vn A'l pi ds) mnn nxo .(V'o pios) Vxi»’ mn 
D'3i  'Vn onson» nmn ins .onson am  — ]i»V xnnn DJmno n̂ m 
i"o piDsi j"o piDsi ]xd mm ,VVDn dVd mxmn yim p»VV Dipo px dx
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'ja nna nxo dVix ,nVyoi on»y po omaan Va njnan» pyn p  naio 
omaan xVx om aan Va mnan v« ,('j pios) span nx np? Vxi»’ 

.□nVn Vy crsniyn yyn om pya ünanoi ü»yn»n
nonvao) "finnne» jattnn n’V’api„ 'n "arno» ibd o  nx xan,, (□»)
"p o  o:nn xV noV y"»„ aina pansa ,"po n\, onso ana (xnnViai p»nB 
’sV V"n "»x-i„ V» ouin xin "pmn,, ,"po„ Ton 'mno "nsoo,, .V"ay 
xiw xVi„ piosai 1X30 fin  ,"twn„ Vsx xVx xsoj ivx» "x»„ noxj» 
V’ap xVl„ onnn d v  p i /'pann,, ixa ann u"a ,i"a .x .n"i) "disdd nnn 

.wxnn -ibdo njuan» "xtta, v»Vo naio» iva /'pnaatrm nnn
•imnn ipns 'n D̂ smyn m s n"o pios pi ,ipiiB nn 'n «ns nxi (io) 
□̂ sniyn nxo„ v-mxVa* piDsa ioa lVxa Mnt* itrsx ’x "«hb„ iia>V myoana 
’bV ann pV onns vn xV pny »a ,"»xivV 'pns Vy„ 'na> "onVn «ns hv 

.v"'v a^nnj mxna a'om nxiaoi ,"]ins„ loa op "ipnis,, pyn
njaa "iinjpns,, onn ."yinjpiis,, spa n* 'n Dinsn rpa nx (tao) 
/'xrnpn no»„ anV lovnn "Dipon oa',, /myn ov„ pi nxa niBDinV lana
ana ü’pnno onsD nxan ntanvaoa p ,(ö"» ,n"a /xna) ,"xmxi .tob*,, 
"ViaJi Vmn -pn„ pi ('i ,n"V ppV) "Via:n Vmn dm,, pa ,moipon 

.njan ia vxi "oinni,, xoun uVa* ansoa .".Toinni,, 'n (i"o ,'j .'ian)
Oiyi iomVia nvaD) x m n  xonVi 'n ,nw vVy ro n n  anVi (D ,1 
"onV,, nVo» iva ,p j tanson njiona "xonVi,, ,ns3a "omVi,, onso ana 
p|x pVam hv Ton hm> onsn onVtp ,vVy naoio msn» ioxon np’y xm 
.(»',vy .'x /a .'pn .Ta ,n"V /io» mixa» Wan ’bV xmn mynmn nya>a
ntanvao) naya loa p’soa ,̂ ^10^  ’jo 'n njot^ »Va Va nxi (o) 
no„ DiVpnx 'jm xV n''jyV /'xnt̂ o no„ nspai "xtriotr,, 'isd ana (ptrnsi 
,taion Vy pnj nM xV pt^ni mxon ptr oy ô Van 1’anV i^bxb' ŝV "xnî o 
p »  inan pnx p  nyVx mipsi,, i"o piDso naio» ioa onm p"i Vô j xVx 
nyiVi "onix nxtrV omVy nnoo xintr,, ’"»is /iai "o'oon mtapi nxon 
'na dji ,dix«« om nnp na tV ito  omx pu nyVx nM y"axim i"ao-in 
nV ini»’ i^x n:o» 'Va Va nxi,, mVotr nxui /'xt̂ iocr nxo„ y"a’V 'nvon 
ipmV p^n npaV nnjn pisV iijrw  onup D’as oJinon nynV imna "ana 
na nn:V Vnan p  ps' xVi Vnn na p  0'asn nx xVoo hm nmn niVynai

.■jst̂ n pcrn yiio»1 xV»

xtrnipno nMoao na 'n ,inoi »npn nx yVaa nixiV ixa» xVi (a) 
xVx xiaV vxtsn vx» ,vayn 'bV "x»nip no n\, 'n "cripn nx„ .pme* xVi 
niDaV mai pnx nVai,, ,(i"o pios) V’yV ioxj» 10a ,D’Van Va niDann nnx 

.'î i "'nnp na ixa’ p nnxi nai tnpn 'Va Va nxi tsnpn nx
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bî obi x "j (“nyi p»ns ,'jvno) b^obi nbsob 'n ,x»obi mnyb (ns)
dj 'nn mpo xm» "mnyb,, nbob tiöd xm» 'sb ,ipy mpo "bo'obi„ .□» 
,n"D /io») "nm ni22»o ni-}0 O„ in xsvd ,nibon mh mpo "x»obi„ o»n

.(□» »"o ;’y) "nm ni22»D„ iod "nmn ixoio }yp»o„ 'n (s"1

,linbs’i ]mb no o n n  bD mi ;n nnyi onb n»y> i»x  bD nxi (id) 
dx„ mxbo ii»b vxo p i ,htdo m»y y»b 'n .y"mb 'nvon 'nn xm P i 
.'Mnnn mb r o o i  xon„ 'n o ,n"D .'io»> "myi nDxbon im nb» xb 
nnD y'nom obix ,»"ann y»u  un by nnmo "onb,, nbo omnn ’E>b njm 
nyi pi /onb B'm mbD *d nmobi p»ob onb n»y’ i»x  bD mv p jm „ 
i»x  bD„ ioib nxi mn mn »d nyon i»sx ,omnn »ms p  xb» noi ,y"nxin 
"n»y mn xm □» ü’»iy i»x  bD nxi,, iod "nnyi,, xbi " w  nnb nŝ y1 
nnmo "onb i» y ’ i»x  bD nxi,, mbo» nDio "nnyi,, y»bo ,(n"D ,o"b .'xm) 
/'onb n»y» i»x  bD nxi onmny ^d nxi 'ui p»on myn’ nx ix»ji„ nbyob 
piosn »mso» iod ,mmy nmny nny1 myi dx»o mny nxi » i's  "nnyi,, 
bD„ 0"o pios) pi "omny bDbi dx»o bDb 'ut vm  pnx ’b by„ mnxb»

."x»o mnyi mny mny myb xnr
."iuinb»n(, onsD nnn (p»nsi nouvno) '1uuinb»n 'n ,oinb»n ü) ,n

.219 myn 56 moy t jix  '»yi .n"o ,x"' .'pn »"o y
»b» bD njiiD.n» ’sb i"b yinmm»o m 'n onuno nx ixoo’ xbi (□»)

X '  ,'n b'yb »"o y  ,nuno
□nso nnn op»nsi nouvnD) mb nmib 'n ib o»x i»x b  jnji (i)
innb i»Dy ib nrnnj» ’ob yoon ]n»w njiiDn ’d npy mb nrnb ,mb nmb
,rb  dtidb xiojm nson uu» *p ,i"n mb»b ix ib» n"ynb ix bnm '»ivb
ixob,, y"n’b 'nvon 'nn pi ,(d"x i 'y) ,"ib nmn:» ’o„ v'» is  pi o"ddi .'x 
□mn nn) ib xtsn i»xb nnyn ioyo "mb nmb„ xoim y»b -"mb nmmxi

t  t  ;  •

|.b"m n »n  mn xmi iony bnmb pi yo»oi ,(xtsn b»
,'xm) "DDmnnox ’sn ntsnon P]DDn„ mnoi 'n ,n»ion o»xn (n)
yiy ü»xn ]xd obix ,n»m mD» njiiDn» 'sb my "nnrrxi,, 'n (n"’ x o

.mm y»b uim "mooi,, 'n i»Dy n»io xbx ,n»in xb
♦1im mbi m ^ n p  ijy y a  m m ji 'n vm ib r » ip  nx » ’xi (’) 
piDsn m by vm m  i» n  D'm ünm o ’D oyon "mi»mp i»yo „ 'n "r»ip,, 
ü’»n an  bD onsb i»sx  'xcy ’sb mb nn»yon pi »sni ('"t^i 'y )  nson 
nD ui»bD mnDn onnb bui mn xsion» s"yxi ,npnyn iu o  nxab ’bno 
d» »"o '»y (i"d ,o"’ .'p'D "Din by lbDxn xb„ iud ,ouuyn bDb »nnb ’m» 
"11.T mbi ’,m»mp m m ji„ mnDn iit̂ bD DJinb biD’ xb ixd obix ,noipnm 
byo biyob bi»Do n ’b ixim onb» nn Q'»ipn bD» ivm» ,ny yon uso

.p  bD »inb v« nn»yDm ,»mpn
12
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"nxooj xb dxi,, .xaxDo xmi xnoooi 'n ,nxoBj xmi nnnoji 0’) 
,"nxoo„ nnyn xin» ,’jun  "xaxoo,, 'n ixai ,nay /'naxnox,, 'n (n"a pios) 
iay p»b nxnj n n »  nb naxnox lonn xb p b » b"n :ama p»nB o"a 
,pnoo lrx  loyoi nxo pinn pim nn ,b"ay xm nxoo vnyi i»ay nrx ibxa 
Tjybi /'naxnox,, xbi "xaxoo,, a".J 'n "nxouj xb xmi„ 1100,1 piosa n 
xm inxmn n p w  nb b^ysnx v «  "naxnox,, 'nn xb» oyon nvnb bia' 
iod nD3XJ lbnxi nnx »"y nxooj» "naxnox,, iwb niyo»oa »n bys: 
,nojb nmos in onxa n ” o» "axnox,, 'n (a"’ piDB ppb) "nu xoü n „ 
ojox ,nnab na nnbn nxoion» iniyo»o» "xaxoo,, jwba 'nn  *pnb 
'nnb "jnx mn 'iai "xm nmnoi ,n»xn n x o o : xbox i,, (n"a pidb) ppb 
nxom xb dxi,/ jHBoa ownn »j» b v  xmibsn n b "naxnox xb dxi,, 
nxooj xb dxi b"x noi ,nnnao ainan» nxoo ’o »ai noix bxyo»’ 'n n»xnt : •
'̂ y) "nbyab tdx yn d» mby xip» vn ainan tjo  xbx xm nmnoi n»xn 
xmi yn o» v'y nxooj» "naxnox,, Dyo inyn nb ,n"y p n  mxom nmnn 
nmno xm nnintai n»xn nxooj xb dxi 'idi noix »"a iiy»» 'ni„ — ,nmno 
myo»o »"a iiyo» 'n nyn nb mm ,a"y "nonnb nmnoi byiab nmnoi byab 
biaxbi nbyab nnoxj nojxj» ina n»x» nb ,nDjxj xb ibnx nxooj xb oxi„ 

.(b"oaxi van ix a’isM pm o» mxom nmnn ;'y) obiyb nonna 
V»xnn 'n "xjpi,, 'iai vby nay ix 'iai x jp i nxjp nm vby nayi (T) 
i"xi nvnb nbia’» v'xia "nayi„ iwxna noxj» nb ,"’jpi„ ’J»m "np’i„ 
iasno v'xm» nnan vx d^x .n’ny v ^  3 "̂  "̂ pn,, 'n Tny nay»i 'n *]iBnn 
nay naa n:van^ ,a"y "nnMon omp vby nayi,, ’"6yn iwte nxn: )ai ,Tnyb 
,’jtyn "xjpi,, iim nay iw^a v'xi oy nay oann» moipD noaa *jxdi 
mbdö djdx ,(onBD aim 'jvao) nayi 'n ('x ,vb /io») "bxbua n»yi„ pi
'n nan mttn mtrx nx xjpi nxjp mn i,!?y nayi,, :n’ny xMtr naio 
ms xm dx :n ^  n^Bx Tny iw^a pn xVm "nain noix my^x 'n bxya»1 
nb nay ]wb  /y,jpi„ 'n rpwn "xjpi,, nboi ,’iiu irx  ’xm nayn bax xb ix

."nay ix „ 'jnnty "nay ix„ by nnnn »nw
/"tn .'»y ,mna itrnpnj» d’ö b"in nana .mn ’D 'n ownp d'ö (r)
nybao,, ('a pios) ppb t^niBD» ioa 1’byao na 'n ,-|nx nnn (ta>) 
n ,nnno irx  "ybyan xnit̂ n p  na,, y"a'b 'nvan '̂ nna ,obaa p i "i^ 'x  
.ni»n nb p j xb» ix ib» irx »  Dipoa byan ni»nb pn iniyotro nvnb bia1
ms ’xin .npy p i (no^vao) nxai ’xin 'n ,DnDn 'oo ’pjn (d»)
y"a’a Tny "x’an nnn,, 'jnn xbi ,pnnö irx  nat v»b nn onso ana ,nap:b
nx nmntD ox„ nsoa bxyo»’ 'n n»nna » öd ms x m »  nb ,y''axnn nynai 
nb nixo» (x "d p n  mxani nmnn) b"t D"nbo vxm ann »nn "^yjon bxi »n» 
.mn»bo yjon xbi onon D^n n^n» ’"y n»nn p  y"x npjn nmnts xm  dx»  
i»on»j p »  .pinon ,p»nsa aina .pinon 'n ,D'nDn bx nn oi oa) 

."xno„ 'jnna Ton "nno,, v»b moipo nx»ai ,noio 'ooa m v^3 b"n 
nnxi oibb nnx x "j oibb 'n ,Dnob onnxon D’on na lxai (iai .na)

T ;  • T  J * ♦

"onob,, nbo n ,(246 nnyn ei moy n"Jix y )  tsibb Dn’j»a  pj.m mnob 
•mnno oyob n^onxa inxmn "mnob,, p»bi bipbpbi nynb nnjna
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xnxjpn xnmo m 'n ,111x3pn nmo nx n»xn mo pan npbi (na) 
"nmü„ nbo 'nnb paj ]xa ."xnxjp nmo,, nsD ana (xmibim nonvno) 
nnno ainan n noxon np’y xn» »ob ,n"bn nnnxi onson mionn niâ oon 
nma xin mxjp nrnb ’a„ obix mnopnbi nsunb pan mnp*» nmon p  nnb 
"nmo,, nbo /'xnan nmo xnxjp nmo„ 'n (i"o pios) "pv nnaio pnai 
noxon np'y p  ibx» ’sb onsoa "xjnan,, "xnxp,, niboi onsoa xb» 
pan moym,, .n"’ pios pi .miab p ’ xh io» pis1 xb» Dytsn ymo ainan» 
mxjp nmo inam nmo nx msa by pJi nĉ xn ĉ xn nx ynsi 'n nsb n»xn nx 
n»y>» mnan n ,3": noxon np’y nrx» ’eb tsnsoa xbtr "nmo., 'n "xm 
nnvon □» nno’ xh mini nnyn pyntsn ’bix nyrb na ibbn D’»yon ba noy 
nb mnu xbx ’ban vny n»npm xb» ’sbi nmon aipn xb dj ixi o''»n)

T  1

.('a 'i noio xid ji nsD ’y )  nao bD -pna
pismi 'n "nnpji,, .nmy nyni nxai pismi 'n ,ym nyiui nnpji (na)
':nn xbi ,nmno xm» lymi .mxn ba *ryb mpj pan mo xun» noî a nxai 
nxooj xb dx» »sb "xai \t\, 'n» (xb piDB) "» ’x.n npji,, toa "nxai mm„ 
.'pn cy"o ’y )  naynn ioyo nny nyni 'n /'yn nymji,, .nbnno mpj x\n

.(x"1 /x .'xna /a ,3"’
ana ü»p»no onso myi narjrao) xna: xat nn 'n » ’xn npji (xb)

1 t t  1

„nxai„ ’3 »ia» "nx^i,, onson non: nai w b  xin» np̂ y "xai„ ,".nxai„ '“ibd
T  T -  1 T T

.(n"a ,x"a /io» »"d 'y ) ,"n x a 1 pismi,, 'n (hyb) "nnpji,, napj n»b
/*» .'pn) "n»n bx na»i po,, nr pmyi nnn nono 'n nm na»i po co ,1

.( d» »"o 'y) "nnoi ion,, 'n ('ta
My) pnnm ibx "vjsme,, .'pnry nyi pmiso 'n nyi Dunxno (n) 
nnxyi 'n (x''» ,0 .'xna) "onix onjyxi,, ,DiDinDn niŝ bpn nn "pury,, cjny 
noix» nmn’ n by ybs» (nm /1 'b /a m»o) ’dv 'n nyn 111 v'»mB3 ^mm 
p]Di' n nox„ ('x ,o"b d») xnom ,0’D’jsn ibx oum omsmn ibx cmnnn 
ynanb Dibpjix pn vx» s"yx "’dv 'na piwy ^  pr^niso v^onno ixoa 
ninjjno» myn ’n» y’o»nb ii»bn naa px» ’sb maio xm ]xa nns nab 
/.nmm n nyna "pxiu nyi ]'sibpo pjsuo,, y"an 'nai (nnxa “psmb ■jis,no 

.p pojnno vn xb mobnn ’oan» naio rpv n nanoi
□nso ana (x^jibiai na^vao) yn'B ^ n ’ 'n ,yns bn: nm1 »np (n)
mnan nxi m ,ms nxnina mpo "bm,, npy "^m,, xonxn .yn’B nno
"m\, nbo n ,msn ]o»d non "yims ẑno ’.m »np„ xDnm >sb ,mn'oxn

.xnpoa ü^oyon pios p i ,"’,m »np „ nbyob naDio
p»nsi xmibiai nonvao) n’pbxn xm: 'n ,i»xn by vpbx nn ’a 0)
(a"' ,x"a /pn) "vby vpbx nnt^o io »  nn„ piosa .".mpbxn xb’ba„ x"j (myi 
p »  ’a ,nnoy p»b b’ba 'nnb 7 »  J"a bsx /'xnian nt^o b’ba„ 'n 
mo iya»xa i» io i vry ’on pa ]nu a"nxi i»xn by nbnnn pxv nn»on 
irx »  no ,nbyoa nbmo» nnoy pya .mn xim .(a"1 ,'n /pn v,»n ;,y) mb 
n»nsa» nu 11»̂  ba hm bban ]o xsv irx ]xa "nu„ ii»b» xnnnDoi nmn

.nnnj ii»bn üba onn» 11
12*
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omj» : y"nxnn »ms "oxns ynsn,, .iV» *v3n:i 'n oxns ynsn (o)
: nson nn xniiVs » 'i ,V"ny ('n n "1 Vx\n) nsy nonx p i ayon onnp 
ynsn noix ]nw n m»x’ n nm  üi»n nx xnnV oxns ojixn nx xnnVynsn,, 
□nmo nü» V» onn o^oysV xm "iV»„ nVo» ’sVi ,"d jix  m üxns iii»  ni 
ynsn,, mVo »oyo» ion n ,ir«  nn n w  n nynn ynno DiVpjix» ownson 
noiVn ,oninp "iV» ppnn„ mVo »oyo monxn aj p  annp nnyn "oxns 
,"oxns„ V» oii "ynsn,, V» nmn xin "ppnn„ n ,noiV nw oyon inxmn» 
"ppnn axi„ 'n (n"n ,n"VppV) "isnn ynsn ax i„ ,ui»V d jix  p  »nsn xVn 
pnn d jix  m ynsn -imo» '"»m) ,mVio mos mon d jix  n ,33iw njnnn d» i 
» ’»  ü i»  xim V"ny "vVy nmnV mn» iV mn xVi iV mao mn»„ »nsV o» 
noxn,, nnx DipDm /mtrn nxmo pvn n »  nVo»i onV o» '»yi ,d jix  nsp m 
Wn ü i»  vjV n  vx» ,"p]nnn 'n noxi,, n"i 'n n  ,n"’ lopV) "oxns 'n 
oxns,, "oxns,, V» pjxi "yns„ V» Dinn xin "iV»„ v»V d ji ,moi DJixn pn 
x*V’ »  p i nnnn >mj x ” V» 10 'n (i"o ,n 'V»o) "nn»’ yns i t x  xim

t  * * t  ;  ■

’j»n n''i DinnV nnmo nnn D’xn "oxns ynsn,, nui»Vn ’j»»  }xm /nnmj 
’m iV» rpnnn,, ’"n ü''’ ,'V /y»1) "nn» xn1 oxnsV yns„ m xmn ,nui»V 
Vy oniD omj»» nmn mxn mo ,noiV jji»  vw Vn nnyj □» dj /'nnnn 
djix nrx ynnnV unn v*<i ,msnnm insnn xn» nnpo ix n»yo ,nnx VW

.iii»  nrxi
nmj xV» '"»n v»V ,xmo bv ama 'n »sjn by xon n»xo (x’) 
ynno m p̂jixi ,n"y i«n p  losy ny^» bv iaix ispn mŷ x n non nxoitso 
ihx n ,nyiDn xhn i»sx »x» ’ŝ  ,nson ^xyo»’ n nyn xmi p»*on p»^ 
D’o» o»h nmj nm nspn mŷ x nn ynno mm "x»sj bv nmo,, ':nn 
nox myi ,('a ,'0 mj 'n n "1 nmj) pnsn pyo» hix n»yon nVni mso

.Vn p  iosy i 'v  n̂ phpn noiü nxin
]no’n -td„ x"j (onso mm no’jmD) vn̂ > ino ”  m 'n ,on!? nox an) 
nson mnn : p»nsn »mso p i ,D '»inn Vn VmD» ŝV ipy *(i»x"in ."imV 
0’j» 1? ('x n"? ntsiD) xnoini nnb niox V"n nox nnV noiV in s  pn» v jo  
arh  mox ,0"»i '’y) Vipn anV niox i» n  myi ,xmp U’x nnxi? D’jnn xmp 
ix nox1 Vnpn» ü’js 'n»V n»nnj "niox,, nVo» nxnj mo ,cpjs nijn d>jb 
ywb  Vnx crjsn ’n»V »nnnV n»sx "]ino" nn„ ii»V njm ,nox> G'jnnn»

.nnV a’jnnn inyo»o ,nnu "inom n?„
aunn ann nVxn ô piosn n»V» .x»; ,nx’ ,"jnnm (m .nn .nn) 
.Djnn’o xVi xnpj o'jnD nnnn nnVnn ’sV pnn pi ,niyi ,x"jiVn ,nts’jvnD) 
, '0 ,n"V 'io»i .'i ,i"o /io») ’nnnD» ion ayom .(M7 ion 61 moy n"iix) 
nnnn a^jy ViVdVi ŷnonV nVuon T? »npn ii»V ,nmnn anj»j 0’j’jyn n 
’Vn xnpon p»V oiVpjix n’jn ,nnspn anny nonV n̂ onx *|i»V nan vx nŝ x 
i»nn umnrn ,nxoV ny nnnn nnjnn» n»V»on nsnnn onsm .npnyn ai» 
nnmo \m onspo Vy nx nonVi ,o’»nnom nson ,o’js nom nonn nmx 
oiVpjix no» losy Vy myo unson xsoj.n oiinnm .npnyn nnjo pinn nxsV 
inn nnjn» 'n mj’,, 'iinn (n"n pios) "njmi mVx i’js 'n nx’„ .xs' xV 
n»o»o "nnjx,, Vysn ,ppno ivx v»Vn aii !?Vn nnxmo njnnn vx ,"“)n' onnn 
ioyo» ,"iniV„ xVi ,"”]V ix “)Vy nnj’„ V"s mm ,n"oV ix "Vy„ nVo mnx 
"m„ mnx» onn Vys» nV ,inix nnx’ pn inxmn "-jn’ onnn,, ]t»V ."iVsx,,
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#,y) .""|by d h ti,, noib ib mni "by„ mnx b"a nuonn py*?i ,nanx u\jy 
□unna "Tbx vjd 'n x»\, ^oon piosai ,0nyb 'nn 'nnb monxb 'nnn 'aix 
nnm mnxiao njiion v* ia oa» nabo ,"-]mb msx 'n (bap1 x "j ) ao\, 
('d ,j"b .'io») " ’:s ns,, idd /mrnjD» >bx „ noib ib nmi ,newn xm "msx,,

T T

lnbn ’jb nx’»j loyts n’onxa "vbx aoj„ v»b ba myi /'mjD» ’bx n\, m 
V»ba io s ’ mn vjya »^sb oibpjix nan nm ibxi ,inbnb ioay \jb xbi 
'jsmxi,, m ('u ,i"3 .'pn) "DD’by m\3Bi„ iod ,"*]b xat^xb nno'oa 'n 'jsn\,

."HDb xats'xb no’oa
: nsoa »nnj» ’bd xin ’0» nDna rv jntn m ’o» nx io»i (id)

•x "d /d /io»  »"o ;,y ,’UDa nmoa »mson o»a »npoa

n»nsa» "ianp’1,, iwb ixty bD .lanpi m ,bxn»s w » j lan p n  (a) ,i
yo»o ,“ioiy bys lanpi 'n ]xdi ,mnnpn by aoio xav bys ianj?i 'nn
ion» nxnj ,anp 'n n » ('■> ,T ' .'io») "anpn nynsv iod ooay nx unpn
piosai ,ianpn no p t b  xbi "bx n » ’ ’X ’» j  ian p ’i„  n o x j»  noo b"m n»nnb 
noib ib nm ’D v »b  bsD nn /ui '"n ’jsb ojanp nx ix'a»i„ noxj -jioon 
(a "1 'b  xan nanoa) i»nn “p ^ b  '"n ’jsb ojanp nx 'id i bxn»1 ix '»j ix ’an„ 
,pnp  n in n  wam  lonpn  p » o n  n o jj»  V a , ,nvnn nonp vw ianp'1 nbo 
xnnb  n n x n n »  iva nxi i»yi ,D"y "b x n » ’ ’x ’» j  ia n p ’i aman xin xnn 

.parnsa »n iso  xm mb anp i ,(y'»n '»y) *p»on nDxbob man:

ompitso xbx aa vx„ nsoa ir j»  .vsno na m ,ast mb ŷ » »  0)t : —:
» t b  v'3onm ."D^ino xbx aa vx noix 'am (o^pinoi onmoo » t b ) 
Vx ’d ,"vsno nD„ pcrb bbDa bDm ,onmijanpa nuiyoi mxbo im nibjyn»

.nDna bD nnniooi njiyo x m »  nnx pn x»ob  xm » nbay vsn o

x"j (myi 148 pro ’"d n"» .'jibia /jvao) flruo ao 'n ,onxo np (n) 
noxj» ny dto  n^o bap xb» umian ]i»b xm "vnjo b’ap„ ."vnjo b’ap„ 
inpib»a pn xaoj ysn nn>pb njmaa n^onxa b’ap v»b obix ,nmam ’bo i1? 
Vbap\, 'n (n"D ,n"’ .'xna) "opbn mp1 om,, iod nnxb innb xbi ,ioayb ib 
,obDa pi "bnpn xb xnm»i„ 'n ('n ,̂ "d /io») "npn xb nn»i„ "]inpbin 
inpn„ viJD ,»npnb poob n»o ^npb» p»ob manj bsx xao: "aoj,, v^bi 
ppb) "mnpb -jn3 n^ „  'jnn^ noi ."paDm,, 'n i'a ,n"D .'io») "momn nx 
□nana ’d ('n bbD ,V'o /a .'xna y )  mnxu naD /'n^ap pna xn„ ('d ,̂ "d 

."aoj,, v»ba xbi "bnp,, ii»ba nab 'anino "npb,, p»b □,yo»m
"xn^y„ /'-jb:y n\, x "j "xnb^y n\, 'n ,m bjyn nx n»o np’i o)

T  T  T T

onson ’d naD mnxa» iod mbayn » »  bD njiiDnt? ’sb np'y tsnson njiona 
m» nx„ obix ,von bba by nnio xm yimb oipo vx dx ô an v»ba 
iod nnsja "*jbay„ 'n i'n pios) "n ib jyn  yanx nxi,, ('t pidb) "n ibjyn  

."Vmn,, 'n (o»i □») "npan njo»„ /'npa.n nyanx,,
□ys nnDn naya ,vyb ’D vnbm nxo 'n ,nbp»o nxo i o ’»b »  (V)
Ixd ,ainDn v»b niap iDnnD xboo nvinnm "bp»o„ nbo aysi "bp»„ nbo 
nn xpnio,, 'n "bp» o^ya» p]dd nnx pmo/( iiooai /'̂ ybm,, nbo '̂Din
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naya mon» "rn̂ pno,, nh> rpoin "^yho pnhn pya» n^pno ssoai 
Y ji^ d i» v  n^pno sm sana,, 'n "am m»y nns f]d„ nnx^» piosm 
s”Jiha nonnao) "n p̂no nn,, 'n "n^?»o„ .omna maoui nmon imn»
imyo»o» ip’y nnn )wh nn ."n^pno nin„ onsD ana (-nyi 148 p j’o y'ai
.i»ay sm» ixno lrs i p mn iay^» yo»o mn ohs ,n!?p»o *p i»ay»
m»y mn ŷ omo^ n»i„ his sh nn nha ]sa rpoin yno y"s djös

pjyn nmon ŷ nno isa nnn \\whw h ’i ,(a"a ,i"a -'sm) "o^p»o am 
oinn >*?a D’ohy nn ^a onin ’hn ŝ >»„ (n"s '□) nsoa h'tn ntmV torn 
sh nan s1? î s ^as oy’o is nan is ins ins )hpm) nm insa ^p» 
nam’» »ns) ]iö'd is»yi nm D’i?a )hpm D’ohy nn ’h> iois iru n ,oy’o 

.ayna sh nan s1? n^a os»yi nn (nnno nnmn *|s»iyi
pya» n^pno sspai in spno„ 'n fhpm n’ya» ^oa ms pno„ (□») 
piosa pi .sipno ,PipDi onso ana (nyi 148 p ro  '"d ,ntomnD) pyho 
'nn "nns spa niyp„ .s^pno nso aiiai (nnaun onsca) ,^j?no "poon 
nmn rnhmm nso i » bs "sm  ssoai snono,, sh ,"sin noai snono,,

T  T  T  1

"ssoai in spno.., *?as ,noao  ̂n»pi ns1 nhy n’s }sm  s- nynn oy nisisi 
mn nna jî pno ,rq^pno nonn ymhn n n  onson n:iona ioiV hy

.̂ >an ^p»o sm» na^ mno
♦ann sm py^o i»y n^pno sm sana 'n am m»y nns *p (n)
na*? ,"3nn sm„ 'n "an„ .nVyô  m»i’B "‘pyho,, /'n̂ pno,, nnn msom
,p)oa hm ni?p»oi an hm sm„ (i"s pios pph nsoa n»mso» ioa njnan 
"V'n an hm nVp»oi p]oa hm sm is ?|D3 hm n^p»oi an hm sm io is nns 

.(am ’"» i) pjoa hmh m» o^p»o ps am 'hpm n 'ni
□nso ana (suihai nonnaD) ny na n'BSi 'n ,any n’y»i (ib)
□ns„ loa i"h  "na„ h'üi ,niyö ŝ ?s irsi nn’ )wh "ia„ ,"ny ia  n'B!H„

."mn na mn„ 'n (s' ,n"a .'ioa) "ipa na
,"’ny, onso ana (148pro '"ai nomno) "nj„ 'n 0'»»  Dmny (ns)
"□nny„ non ntsnsn Vaa 'nn yno y"s ,n’ois sh »ipn ii»1? nn ^ a a  pi 
'n (a"i /■> ,s"  ̂ /sia) "isun ŷ D’h;n onnyn„ ms mpoai na pa^a 
'jin nnh nnoiy» Q’pim nnpt cmny njnan □»» nsn /'s’ĉ n„
□n,, pi /"nj„ ]sa 'n pnV □'an nn̂ yn vn» ammi naipn^ *?as "s’» ’n„ 
iy onnpo Tssa» nV ."psi:i„ v'n (s"1 /s /y»1) "DHinyi D’»aai cns 
,s "b nuaip n»yo 'n p "o i) mis panpo vsi )p\ sm no mn ,on» ’n»

.(s"’ /n
— "noy h?ono„ 'n ^ ^ s i a i ’nai v^ s ia io  hpn ns yo»’i (tss) 
sm sVs losyo ia io  U’s nain sin» hpn» oyon i''jyV ,noy ^onoi



DiVpnx nynV noio "rVx nnnn,, pi Vysj yi»V "VVono,, 'n nnnno nnno 
m viyh nnp) /'moy VVonoi,, y *  ann “p̂ bV vVx mno sm» Vipn Vy 
VVono xnian nm ]onoi„ y"n'V 'nvon 'nn pi .(»"’y »"nnjn nxno mnan

♦vVk nnno noiVa ,"moy

183 to n x m  -onon

• in ^ y n D

.y"nv 'nn pi /Dip prx V»nBO x»nsx 'n ,'b nan onnj enna Ots) ,n
n"npnV ixm pnxV mnan» ’BV (o» '»d '*y) "prn* vtd d „ 'n ('ts /;) V’yV 
iTyn xV cwnson» nonx Vnx .(naV nrnj) mnan nso "p noiV y w  xV 
x»nsx„ onni D'Viys ]i»V "onnj auru,, nnyn n ,nVinm nj»n Vy VVd 
onn xV» Y'Vj D"y ,"i»nsnx x»nsnx„ noiV iV nmi D̂ Vyis ii»V "n»nBp
}d Dösy nx i»nsn on xVx ,onnx ’"y i»nsj xV anVn» ’bV â Viys p»Vn 
"nV nn Vd vVx ibdx’1 ’Vx 'nV ’D„ noxj» loa ,Vjyn n»yon 'nV Vxn» 1 nn 
piDB o») "lmxm nnn »’x o 'nV aim ddt ixVd„ noxji ,(i"d ,n"V /id») 
üd’t  n»yon noiVa 'nV ddt onxVo üim (»"’y) ainnn ’bV mnnn ,(d"d 
iD’pi i"y nny xV» cosy nx i»nsn onxon dji .nmnyV anxn onx a’»yj 
nrnny n ĵnnox no» n>„ :('d id̂ d namn) nson nn» pi ,nV’o nmo 
msr ^nnm ,DnuDn *)nnox no» x"n ,nV’o n msr ■jnnm ,0’nDiD 
Van noy» pa» (/n /b xoimrn .id /b xm nnnon my '̂ yi) ."imon 
V»d»d pnn„ iomn» (n"’ pios) "onVn 'V lmi, n"npn nox iVxn nijvwn 
nx ü'»nsD on» oyan /'̂ onp p rx  v»nBD x»n.Bx„ onn» nn /'wV ’onp
o"n »tb  ,/l)i»*m, 'n ('n ,n"D /pn) "Vx*:»’ nn ’»npo nnn,, ion /V nosy
,nnn’DxV mnan njim p j  ainnn *jinD nnyi — ."aony nx i» n s\, p»ns 
noxj nnxi /'Vxn»’ nn *]ino ’V nan anm D’jnj nVnnn *idxj» iw 
’jbV D’Vnnj im on» 'bV njnnn xVx ? cinpV 'ddi ojnj ’D ,"b anix mnpV,, 
mnpV ,m sj’ mnm rnnox n o » »  Dnpnsn noy» ,Vxi»’ yn "ino Ton

.Vxi»’ ’jnn ?d 1)33 om Vd niDB nnn b onix
Vdd„ pi ,.tV nn- Vddi nmnnj Vdd 'n vdb» d Vddi vnpn Vdd (j)
1i»Vn xVi nnn J 'Vn 'n "vnipn,, /'xnD’3 nnnx 'n (n"’ pios) "nosn npn 
nnn„ 'n "i,db» d// .(j "d /n"’ .'io» mnxn» d^Wdh '̂ y) ,nioipon nnnn "□ ’p«
,0"’ ,'d /xnn) anxino xson "db»D3(/ ]i»V Vsx aunnn «u»V D̂ VVan "n»V
♦»"’y (n"’ ,n"'' /io») vn»n’B .p>jn 'n ,p»xnn nosn nx i»yn (n)
D’»:xn njnan» ’bV Dnson "xnnx, 'n ,xnnj nm 'n ,d’» jx  mn (i) 
noxn,, iiDon piosV noioi ,n»o \jbV oosyn ixn dVd d’xdd im n»x 
,"nison Vy annm on»a ü’»jx im» :nson nn» pi ,'idi "nonn D’»jxn

.('"ĉ n Y,y) dt Vy n n»is noxn» idi p ’sV
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nsynm irnon "noy» «n'B -yo»xn ny ismx 'n ,nyo»xi noy (n) 
mnn i"xn "yo»xi„ 3in3n p»b3 xbi ,"yo»xn ny„ 'n "nyo»xi„ ,(mx3 ŷ) 
■p’sb ,n»o b» iny’o»i onb» nmoyn nibysn m»3 nn nnnn dw  vx»  nb 
,n"3 .'pn) "onb »nsb no»D3 l.nnri,, n  xavs ,pyn nb "yo»xn ny„ 'nn 
bb3 nbm nrx vnn n»ns n /'pnb x»nsb„ xbi "] nb »nsnn ny„ 'n (n"*»

no»on nmnna
x"j .inbn by m onp je mpen^xn xo 'n 03b m ma' no (d»)
anni ;npy pi ,npsnn x"j„ (249 p n  6i moy) i"^xn nina .Tny "npsnn,, 
noib mnan no mnn xbi ,b"3y ,".miax„ b» omn xim ,npsmxn onson
nnn n"jybi ,bimi pnn xm» ,bys3 nya nanob mny xm "npsmxn,, ]i»b»
mn xb» noyb "ma\, mn yn pp5>nm ; nsyi nno: ii»b "mpsn̂ x,, nbo» p j
*jmab ian nmnn n"3pn Enno ibx3 nxm \m xb» mny "npsnn xo„ 'nnb 
m by nmnn *133 miao xin» no imyo»o "npsmxn,, 'nn “pnb ,ny»n 
bsb nmo xin» no »ms "pbn by„ 'n "03b,, — .pny uyo» xbi pyn 
onb nrx man» nb "pb,, nox xbi ,onbx» onx» pyn by nnnbi bxn»’ 
p»ns3 ,"03mnnb ix 03b '131 xoo nvmn nx nx„ ('’ pios) noxj pi ,Qi2b 
p3: 3"i nn ,’jun /"n onp io n ps non no„ o"o ,'d /io») xonm nxaoj

,man n̂ mon by nmo»
(X’:ibi3i no\jino) xn»o opmxn xoim 'n p»on nx o’pn oim (ib) 
bysj v»b xin» nb "n\, 13 vx "xn»o apn̂ xn,, ,"xj3»o n\, onso 3in3 
38 moy n"Jix y )  "nx„ naya xaoj» s"yx "n\, nbo 3inb oinna noo»j 13»

.(53 )0’D
xb3 "nb’b„ xbx ,onn *ji»b irx "’b’b„ /b’bi 'n nb^bi oov ix (X3)

*(3"o ,3"’ .'io» »"o 'nO ."x’b’b„ ynm "^b,, monx3 yim
"n»po„ onn nnnon bax .yinn’ nnyn mjj 'n onx n»yn n»po (3)  ̂
"n»po„ nbo nmn ox 1x3 obix mnuob nxm nimb biD1»  nb 1"b "xmu, 
bysn nxm x\n ’xm xbx mnn nnpj v»b "m»po„ b"a nm nnaianb nxin 
■jn'»y» ,"pnn’ nnyn,, by 3010» "mu, onn» nn ,nsoobi pob n:n»j xb»

mmm mn
nami xb̂ xb-i (52 moy nrbns) nmoo 1x3 » ’ .nunon nx yoobi (0»)
lwb Nb^xbi 'nn nunon nx ypobi »n’s .yoob bi^ob onsn ,yoobi
'n "oyn 'jsb ys?^b *jb oip„ (x"’ /) onsn nso3i ,ynnb ioyo» b’ysn
bsb,, 103 ,oyn ’jsb ny’0 jb loyoi (o» ynxn '’y) bysn o» xm» .bî ob
."boj„ r ’onx3 omj» "yon„ "x»j„ n ,imbioo bsbi 'n (i"3 ,'n b’yb) "ox»o
omj»3 'n ,n\3» nynn onypm /1 pios p i ,nynn onypni (n) 
mnan nin»xn3 ’3 »nsnn .X33’_'n "omyoob lypm nyinn,, obix ,xn3^
nmm by nmo» onso3 "xn32l/» 'nn ,bjn bsb nnx nŷ Dib nnx nynn
nnsn ''X23\, onnb ina nnn niyoob /'on̂ yoob iypn’ nynn,, b3x ,aoion

.nnn im  nnx ]n  ono nynn niyo»o»



n0D •P5? VpVö*! 'pyö Vy 'n ,aans nnsn nsn bv (ta)
.'131) "nsn p  diVp i's„ TDD ,"p’yön sp’yo„ mnan ]wVa sVi 0’an yvb  
sVs iV i’s„ :('ts p ’D nso) y"n nyna smw nsn: ,"sp’yo p „ v'n C ,'n 
sVtr msi ms Va Vy oans nmsn nsn Vy V"n vjö 'iai itpnn psnc? nonVo

.'ui "mnsisna Dniynm masn Vy sian
•liapVs 'n nnp satsV panain Viy”i 'n ,D3’pVs 'n asV onnaui (Dtp) 
nVo nn ,msn nao td ’1 ,D3TiiVsn ns iisna n"apn Vapw mnan

.iniansn iayn Tittns □b' .aa ,'V mt̂ sna '*y) "satsV,,
."sats,, s "j (ümbd am ntsavao) snats nsmsV V’Vo 'n ,aits nan (tsa)

T  T

nns Dipon» >bV ,nsn "aia nan,, iwV njiia nnaV "nsmsV,, nVo rĵ DinV “ins 
,noyts ynn a*s napj iitrV "snats,, nonan — .nnnx ,njiia iV tt” ('ts ,'i nnos) 
nmsaVi ,nai iwVa "xmn sats \mi„ 'n (a"V pios) "sinn aitsn mm„ iinoa o

.ywsnn Vy aoio sm
snanoa ,ntr snn na xnyT 'n ,D’ryV uV n«m nanna umn nyT (sV)
bhbV nsn sV "0’ryV uV n«m„ ns’Vts .irya snnn sjV sTaynsn imaji 
lo’D nsD) V"m nsnna ann sVs ,na laV1 -pn.n onV mv nmtr nos’ nwaw 
-]Vni nan msntr nns 'iai nanoa nmaJi d’dj nsn sVty nns iVs V"s„ (s"V 
sntpus snynv ,nnn ntrV itsicrsa onn sVcr noi ."umx anyn sj Vs

T T  T  :  ~ T

lit̂ V snym /iai "intp snn na snyn\, nois sVs ,unun ynv nns /'snanoat : —: t ; —:
nns iDinnn mytstPö m ’sVi ,"ny»a« "pia„ itsa nnsmn "na„ nVoi ,nay 
mnn nnxi iay Vy tont? nsnj ,nanoa Q\nn ir\ntp p n  (nan nrs) nyT 

.n"apn iV n^oni nsy nnV ynv mnt? /nson ntnn ’E>V aa smi ,oyn Vao
,n’oipo nawn is insnm "ain„ iwV ."ppn ntp 'n am 'n 'n naitp (iV) 
nVottn DnVa ainaty no dVis (tr"’y) n̂ V 'nj D"a an t̂ rnsa ,nViysn nntrn is 
ot̂ a 7"\ ’"tn t̂ "a nmi naw iî V oy nait̂ n iitrV ma â annty nsnj„ 
oma nyna t̂ nsV nt̂ ss "naitp,, iî V naya ds fjs 'a ian1 sV ,V"ay "onjo 
nav, iit̂ Vi ,na nsmn Wa iV i's» n’tsnsa "am„ pcrV p sV Vas ,yino v:y 
,'iotp) "pya nsn j 'n maa,, nosje' toa maan py Vy aDiot̂  nayVj "inp^ 
tymsotr noV ioini ."'nn snp1 pyi„ 'n "'n pyi„ (n"V pios) V̂ yV pi ,('’ ,v'ts 
mn sVi D’spT Vspo sjjy ,snns n^oV *ya mn nai,, : y"a’ 'na niansa

»'iai "tVsa D’sp ntro mnn ny ons
vVy nniDDi,, pt^nsa aina .ns’s’tyi 'n njnon nspa Vasni (s) ,n*’
,nViyn ns t̂ sn Vasn nt̂ s Vas ,nuyms V̂  nV’as n̂ V smtp ’sV p\s*n 
nV̂ as ptrV 13’so ’a y''s Vas ,V"ay "oanna nV’as iwV ,naion Vy Vasm 
'n (n"V ,i"ts lopV) "b»s dmsoi o^onn ns Vasm,, ,nuyms Vtra dj

."nVasi,,
imyot̂ o mnn ’a "niroV,, 'n sV n^ö Vy 'n nt̂ o Vs oyn pysn (a)
,s "d .'sna) "nsM Vy noiy„ itsa ,ntyo Vss loyts "n^ö Vy„ ,vVs iVVsnntr 
y"a’na pi ,ün’Vy VVsn’tr ipysi vVy isapnn  ̂ mnan ,"snnj Vy„ 'n ('s 

/«tn y nson t̂ nn: pi ,"im’Vy ’yaH nt̂ o Vy soy nisi,,

185 ' &  ' '■ jntyrü -q-idd



□nsD nns (i:i»nBi no'jv3o) snhx» ihx» 'n mxn nsnn (i)t t •• :
('3 piDB 0») "1»5J msn '3„ ,(l"tt ,3"’ .'137 "*]»BJ PIIS !?33„ xn/x»„
i^x»i iy3n» )S3i ,3 b  npi»n 1 :113.1 □» ,"’yinn nx„ /'myn hj3„ 'n 
’3„ npy ü’31 p»V "xnhx»„ noui ,n W  p » b  'nn moiyin3i 11313

.(p»ns p»h  '131 "Q'»'t93si ow»pi nn ,iT3in» 103 i^x» m6x» n3in
D’Oi»n nsi D’hi3n nsi mrni nxi owtDsxn nsi o'xi»pn ns (n) 
p»*?3 'nn  D W s in  ’j»3 /oim ’hn3l 'ni3i x^mtssx mi xwsu m 'n
□ 'bsji D'31131 o^na on» »b£ on3'»n ’jbo  onsost "nn„ — "nv, 3in3n 
ni3’DD p » b  mo»n onni "n\, n^o to'ö»n 0’Jiinxn n»V»3i ,ny^3» »13

.y3i»V o’h>xj p’si Vbdi nipi’ »j »ö pi an» >ŝ
onso 3113 (nyi x^ihp no\jV3D) soy ipsj 'n ltiph oyn 1 0 »  (n)
"itoph ayn sm „ s"03 » h bo»  iod sm» ipy "ipDj„ Tjy^ .''soy pty»„
"sy is3  oi»o„ 'n ('i /x 3vs) "p iss oi»o„ p»1? "poi»„ ,('i /V'ta •'lötf) 
njno1? “ loo njio p n  mn irn m  nyih ,u si njs 0 7 1 1 0 3  ns^n ioyo»

.pinio is ’3nh nyu,!? ranü  vn sh
'h mosi 'n 'ui noisn by '131 lp ’03 m s» ’Vs m sn  ’3 (31) 
ns nm i ? „  p )b ios pmi 'ui ns ioix nnx» : ’°»tb3 .*]spin3 \ii3io 
,"lBtD’jn„ "lpns,, onn x̂> *p’B̂  ,(i"V ,3"V .10») ""jV 'ni3i i»x x̂ oyn 

.mmoxn n:ii3n ipin3 p»V "“Bpin3„ xVx ,"ipn3 -jt xj X3n„ 103

p3̂> \mi n’3 psipni iy  'n xn^ 03*? mm o3bxo xir i» s  iy  (3) 
iYm  nprnn ü\jy "xmh, ,inh3S3 "m3 psipn,, 'n "odbso xy\, .n^pnb 
yi»h ('3 ,D"h .1 0 ») "o’on ’js ŷ ir i„  p»h> ,s"n nnn p)"Vs-,y"3Sii '"»isd 
y:o3 lhss 13 n^n3 q»bj mn» *p ho on1? oynji dsoj m1»  ioyo "s^pnh, 
’1bdi v'» i ;,y) "n3 *?pnn ssv n3 n^pnji dj3j„ irn i3 i ii»^3 sim ,msi3i

,(J)"’ ,S"3 .'131
inyi» v'3öin » i'B  .‘jinV iipsD^n omj» 'n 0’öys '3 "on1? xäöi„ (33) 
ip3i ixs ^3 onV d’J3ö nns '’bs ,]yo»ö3 onoi io s »  y"i3 oi^pjis V» 
i ^  ynsnh oi^pjis i n  ps» (naipn '̂ y) 'm s3 133 ohs ?on^ ]n vp'so 
on i»3  onV ]’s»  »jbd ’Di : io is»  pyo» n nyi dj hnio ouinn nox3i ,ins 
ons nh? 31 3iy dji (n'^,3"’ .1 0 ») onsoö ons’ü'3 io s j 133 shm poyino 
31 njpoi ('s .3"V .'103) V'n ,13103 oVvS» hn' ,isa  13D mpo ip3i ]ssi 
nnso »iibV i ’s nhVy 0’^p30» s^s nso oisy i :  ’J3h p is i ^3  ̂ mn 
x'?» oytsn »ib!? 3"j » ' "yn? iipBDM,, p»^ njm (nso ';y) oui3 p i ,oipon 
» " i o»3 ’"» i3  S3in» noi ,nh?yn p'n»nh onjiVn 1’onP nj'n33 on̂> pisD1 
U’si in s  pjy3 anoson >3 njim » in  s^s "on*? suoi„ p»!? »ibo ij>s 
imo u’s noaV 3inDn pty  ̂ oy o^sno DJinn» pmi ,sipo hv ioi»b ’bh

.m5? Pjx
nh^1 piDn n̂ >x» pmm .33yn’ 'n i xio^on 'n ispn 'n mn 03)
■poo» noo p>ni si3P n i3 i m sn’ sb» nj’n33 t  isip pjy » tb i ,11331 'jbo 
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 ״אשר וכן הקב״ה, מאה ודבור נבואה רוח שענינו בו כיוצא וכל א̂׳ ח/ )יחוק׳.
די״ את נשאתי י". ר מ מי ב ת מי ״דקי ה׳ ל׳( י״ד )לקמן י

ח מן ויאצל )כה( שר הרו ח, עליהם כנוח — עליו א  רוחא מן ה׳ הרו
ח עליהון כדשרת — דעלוהי ה רו א בו  הרוח ״מן וכן עליו", אשר ״הרוח לשון נ

 ״כנוח ואצל נבואה, מלת תוספות בלא רוחא״ ״מן ת׳ י״ו( פסוק )לעיל עליך״ אשר
ח", עליהם ח״ עליהם ״ותנח וכן הרו  כתיב״ע לא נבואה״, ״רוח ת' כ״ו! )פסוק הרו

שון בכלם שהוסיף  מן הרוח האצילות ידי שעל אונקלום דעת נראה ,.נבואה״. ל
 עליהם ששרתה אחר עד התנבאו ולא הנבואה שפע לקבל הוכשרו עליהם משה

שמלות( חליפות בספר ז״ל בערקוויץ הח' פירש לזה )קרוב הנבואה, רוח
א גדול ״קול פסקין. ולא ומתנבן ת' יספו ולא ויחנבאו )שם( ל סף" ו .,)דבר י

י״ו, )סנהדר׳. פסק שלא הכוונה לרבותינו גם ושם פסיק, ״ולא ג״כ תרג' י״ט( ה/
 רש״י )עי' לבדו היום אותו אלא נתנבאו שלא אמרו כאן אולם א׳( יו״ד, סוטה א,

 השלימו אלא מהרה פסקו ולא היום כל שהתנבאו פסקיף ״ולא שטעם ויתכן וספרי(,
מה וגם הזמן. אותו בכל טעמו תורה מתן אצל פסיק" ״ולא לשון וכן נבואתיהם,

שון ,תרג שלא פסיק, הבינוני פסקו״, ולא ״ואיתנביאו בכתוב שהוא כמו עבר בל
מן רק שהיה מורה ״פםקן״ מתנבן, צו כמו המדובר בז צ רו ת ם ״וי  בקרבה״ הבני

קין ,ת כ״ב( כ״ה, .,)ברא ח ד עו לא ״כי וכן בניא״, ״ו ד  0ט״ מ״ו, .,)שמו הוא״ מה י
עי לא ״ארי ת׳ ד שון ף י ההיא בעת כן שהיה בינוני בל

ב, א( י ״כושית" רחיק. דנסיב שפירתא איתתא ארי ,ת לקח כושית אשה כי )
 במשה שדברו בספרי רבותינו כדרשת הוא ״רחיק״, מלת והוסיף ״שפירתא״ תרג׳

צפורה. מן שפירש על
ה אך הרק )ב( ש מ  מעוטים שני הניח משה, עם ברם הלחוד ,ת ,ה דבר ב

 עמו אך ״הרק וכפרש״י ,,ה מלול בלחודוהי במשה הברם שהכוונה הכתוב, כלשון
 אכלו אשר רק ״בלעדי אחד, במיעוט רק ,תרג מקומות בשאר אבל ,וכו לבדו"

 במצרים" קברים אין ״המבלי עולימיא״, מדאכלו ״בר ,ת כ״ח י׳ייד, .,)ברא הנערים״
משה״ ״עם ,ת ״במשה״ הראב״ע. כפירש ולא קברין׳/ ״המדלית ,ת י״א! י״ד, )שמר.

 כפרש״י, דבר משה עם הכוונה מדויקת. אינה ״במשה״ נ״א ועודו ש״ח .,בול ,,סביו ו
 מליל" ״במשה שתרגם ה׳( כ״א, •,במד חן לוית )עי׳ בערקאמיץ הח׳ שפירש ומה

 הבי״ת שמוש בארמית כי נכון, אינו גרונו, מתוך מדברת שכינה כענין כוונתו
ה״ ואהרן מרים ״ותדבר כמו בהתנגדות, קשה דבור על רק מורה ״מליל״ אצל ש  במ

 לדעת יהי ואם ״עימנא״, ת׳ דבר״ בנו גם ״הלא בצדו תשובתו ועוד במשה, ,ת
 קדם מן נבאה ברוח משה ברם ״הלחוד צ״ל היה משה, ידי על :״במשה״ אונקלום

 אנא ,ה קדם נבואה ״ברוח ת״י (,ב כ״ג, )ש״ב בי״ דבר ,ה ״רוח כמו ממלל״, ,ה
אימליל".

נביא יחיד נכון, וכן )סביוניטה( נביין לכון יהוך אם ,ת נביאכם יהיה אם )ו(
שון הכתוב כל ,תרג ״נביאץ״. ״ספר״ ברוב נביין, רבים שהכוונה לפי רבים בל
שון נביא, לכם שיהי עת בכל תמיד שון ולא ״ידיהם כמו ״נביאכם״ ול  רגליהם ימי

 התורה על פירש )עי' להם, רגלים להם, ידים שטעמו (,ו קט״ו, .,)תהל יהלכו״ ולא
ז״ל(. שד״ל הח' להר'

 שמדבר כיון רבים לשון בהילמין - בחיזון ת׳ בחלום במראה )שם(
 יחיד לשון ״בחיזו״ ת׳ משה על שמוסב (,ח )פסוק ״ומראה״ אולם הנביאים, מכל
שם(. )עי׳
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תי בכל )ז( אמן בי מי, בכל ת׳ הוא י שראלעטי״. בית ״בכל בתיב״ע וכן ע י
ולטובתם. לצרכם הוא שעשה ומה לישראל נאמן רועה שהוא הכוונה

ה )ח( א מר  שמוסב בומ״ף בחילוף ו״ו תחת בי״ת בחיוו. ת׳ בחידות ולא ו
 ״שאני וכפירש״י דבור״, וו ״ומראה בספרי חו״ל כדרשת במראה■׳ בו ״אדבר למעלה
ת דבורי לו מפרש אי ר מ ם ב בו פני בחידות״. לו סותמו ואיני ש

 )סביוניטה מסתכל. הוא דה׳ יקרא ובתמונת ת׳ יביט, ה׳ ותמונת )שם(
 תמיד בבי״ת משמש ״מסתגל״ הפעל מדויק, אינו ״ודמות״ ספרים ברוב ועוד( פתשגן

שון מוקקים שהם נביאים על ויב״ע אונקלום בת׳  )עי׳ התרגומים שאר מכל יותר בל
ח׳(. לג/ שמר. מ״ש

 כען לא ת׳ בשרו חצי ויאכל אמו מרחם בצאתו אשר כמת תהי נא אל )יב(
ױתםי• דבה הדין מיתא ביסרא על כען צלי היא אחתנא ארי מביננא דא תתרחק

מיון הרחיק התורה כבוד מפני  ופירש אמו, במעי ונרקב שמת לעובר המכוער ד
 שמצורע ולפי טטרים, הצרעת שתסיר שיתפלל ממשה מבקש שאהרן האמיתית הכוונה

 ״לא — כמת״ תהי נא ״אל תרגם אנושי מחברת ומרוחק מנודה שהוא למת דומה
 היא״, אחתנה ״ארי ת׳ אמו״ מרחם בצאתו ״אשר מביננא״. דא תתרחק כען

 אבי ״יקום כמו כבוד, דרך שהוא נוכח, במקום נסתר ״אמך״, כמו ״אמו״ פירש
 היה ״אמנו רבותינו לדעת קרוב והוא רבים, וכן ל״א( כ״ט, )ברא׳. בנו״ מציד ויאכל

 על כען צלי ת׳ בשרו״, חצו ״ויאכל וספרי(. )רש״י הכתוב״ שכנה אלא לומר לו
שון הבקשה, עקר הוא התרגום לפי ויתסי״, דבה הדין מיתא ביסרא  נא״ ״אל ול
 לא ״אף כטו בשרו, חצי נאכל יהי נא ואל המאמר: ושיעור עטו ואחר עצמו מושך

 לא אף שטעמו י״ד( ט״ו, )לקטן וכו׳ לנו״ ותתן הביאתנו ודבש חלב ובת ארץ אל
אף הביאתנו  פעולת לחוק שכדי להשמיע היא ״הדין״ מלת ותוספות לנו. נתת לא ו

מר: הצרעת נוק על באצבע מראה הוא הדבור, או  הנשחת הבשר על נא התפלל ו
הדין״: מלת נוספה בזה כיוצא ויתרפא. בה אשר הזה בן ״ תי משק ״ו  הוא בי

א׳. אליעזר״ דמשק דין פרנסא ״ובר ת׳ ב׳( ט״ו, )בר  ״רק וכן וכר, הוא״ דבביתי ה
מנך״. יקיר איהי הדין טלכותא כורא ״לחוד ט׳( מ״א, )שם ממך״ אגדל הכסא
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ה הארץ ומה )כ( יג, א השטנ ה אם הי מסכינא. אם היא העתירא ת׳ רז
א׳.הארץ״ ״משמני ״טבא״, מתורג׳ ארץ על שמוסב ״שמן״ לשון ר ב  ול״ט( כ״ח, כ״ז, )

ה ״מאשר דארעא׳/ ״טטובא ת׳ מו״ שמנ ח  ארעיה״, ״טבא ת׳ כ׳( מ״ט, )שם ל
 ״עתירא״ לתרג׳ הוכרח הקודם( )בפסוק בישא״ אם היא ״הטבא תרג׳ שכבר כיון וכאן
שמן כמו שורון״ ״וי שון ישראל״, ״ועתר ת׳ ט״ו( ל״ב, )דבר׳. י  היא״ ״העתירא ל

 בכתוב שכן עשירה, נעשית היא זה ע״י כי במים היטיב רויה הארץ אם טעמו
ה" רבת ותשוקק הארץ ״פקדת שרנ  פירש לפי ״תעתרינה״. ת׳ י׳( ס״ה, )תהל׳. תע

 אחריו שנאמר מטה גדול, דוחק יהיה ווה הארץ, יושבי על התרגום כוונת הרמב״ן
היושבים על ולא שואל הוא הארץ שעל בבירור מוכח אין״ אם עץ בה ״היש

שב עמלק )כט( גרסת סביוניטה( דרומא באךעא יתיב הנגב, בארץ יו
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שון ״בארע״ הספרים  דאיק. ואינו בארע נ״א בארעא עליו מסורת אולם סמיכות. ל

מא״, ״ארע המקרא בכל ארמית לשון משפט לפי תרגומו הנגב״ ״ארץ  כמו דרו
 חלב ובת ״ארץ פולחנא׳/ ״ארע המוריה״ ״ארץ פלשתאי׳/ ״ארע ת׳ פלשתים" ״ארץ

 וכל יתבהא׳/ מקטלא ״ארע ת' יושביה״ אוכלת ״ארץ וכו׳ עברא״ ״ארע ת׳ ודבש״
 מצרים״ ״ארץ כגון אךעא במפריט היא אז דל״ת אחריה אם אך בהם, כיוצא

טן ודבש״ חלב ובת היא אשר ״ארץ וכן דמצרים״, ״ארעא ת׳ ק ח׳( );  ״ארעא ת׳ י״ד,
 שלאחריה התואר או השם בנסמך, ארע שמלת מקום בכל אמנם וכו׳ עבדא״ דהיא
בארעא בטלת המפריט דרוטא״ ״בארעא בגרסא אבל שלה, תואר או שמה הוא ־ד ־־:

 שעמלק והכוונה ״יתיב״ למלת אלא בארעא למלת מוסבת אינה ״דרוטא״ שמלת סימן
 )במד/ רבותינו כדרשת והוא לארץ, להכנם צריכים שהם בגבול בדרום בארץ יושב
 כדי כן אמרו והמרגלים ישראל״ של כניסתן דרך על הספר על ״שישב ט״ו( פ׳ רבה

ש״י: לבבם, ולהטים להפחידם  תחלה הזכירוהו כבר בעמלק שנכוו ״לפי כפר
 נוהג השמוש בי״ת שחסרון הראיתי וכבר בדרומא, כמו ״דרומא״ וטעם ליראם״.

 יאמר שלא הכפל מפני נשמטה וכאן בכתוב, כשחםירה ובפרט בתרגום מאד
מא״. ״בארעא בדרו

ה )ל(  שיהיו והאזין, טעמו ״ואצית״ ואצית. ת׳ משה אל העם את כלב ם וי
א׳. אמרתי" ״האונה כמו למשה, אונם נוטים  וכן לטימרי", ״אציתא ת׳ כ״ג( ד/ )בר
 אחר ורק מאומה עדיין דברו לא שהעם לפי יב״ע, כת׳ ואשתיק תרגם ולא רבים

 בבכי קולם נתנו וגו/ ל״ב( )פסוק היא״ יושביה אוכלת ״ארץ הארץ דבת שהוציאו
להתלונן. והתחילו

גיבריא, מן ענק בני גיבריא ית ת׳ הנפילים מן ענק בני הנפילים את )לג(
 ותרגום קרא ענק מסורת כאן ויש עוד, ולא ענק״ ״בני בתרגום נמצא כאן רק

 את המעתיק כותב תרל״ד שנת ווילנא )בחומש ובפתשגן(, 59 עמוד )ברלינר
 האוגר הערת כי טעות ווה גברא״, הנוסח יא״ר בשם גר ״ובאוהב :פתשגן ספר

 ״גברא״ הנוסח מביא פתשגן וב״ס כ׳׳ה, פסוק למעלה מוסכת (259 סימן <52 )עטור
 שלא הטעם נראה ב׳(. ט/ דבר׳. שכתבתי מה ועי' ב׳( ו״ט, כ״ח, א', ודברים )כאן

 ענק״ בני ״לפני מקומות שאר בכל אבל ביחד, פעמים שלש ״גיבר״ לשון יאמר
מד׳. הענק״ ״ילידי ב׳(, ט/ )דבר׳. ם בני ״וגם בפסוק וכן וכ״ח(, כ״ב. י״ג, )ב קי  ענ
 לשון גיברא״ ״בני מתורג׳ ובפתשגן בסביוניטה בכלם כ״ח( א', )דבר׳. שם״ ראינו
 פתשגן )עי׳ אחד איש בני שהיו ותלמי ששי אחימן הכוונה בכלם כי נכון, וכן יחיד,
ב( גדול ״עם אבל כ״ח(, א/ דבר׳. ר ם" זרם )ו קי  וכן ׳וכ׳.( וי׳. ,׳ב ט/ )דבר׳. כענ

ם״ הם אף יחשבו ״רפאים  על שמוסב לפי ל״ר ״כגבריא״ ת׳ י״א( ב׳, )שם כענקי
שון המקומות, בכל ״גובריא״ התרגום ספרים וברוב בכלל, כלם מדויק, אינו רבים, ל
ופתשגן. סביוניטה גרסת לפי שכתבתי כמו העקר אלא

ד,  הספרים גרסת )סביוניטה( ארעה מאללי מן ת׳ הארץ את התרים מן )ו( י
 ״התרים״ תרגם אילו ועקר. מווקק יותר ״ית״ בלא ארעא״ מאללי ״מן ארעא״. ת ״י

ת לומר יכול היה פעל, בינוני ״דמאלליף  ברית ארון את ״הנשאים כמו ארעא״ ,י
שון כך תרגם לא אולם קימא״, ארון ית ״דנטלין שתרג׳ ט׳( ל״א, )דבר׳. ה'״  בל

שון ״דתרו״ תרג׳ לא וגם הארץ, את תרו כבר אלא תרים אינם שעכשו לפי הווה  ל
שון בשם ג״כ ״מאללי״ תרג׳ ,לפיכך שם שהוא ״התרים״ שבכתוב לפי עבר,  סמיכות ובל
כמו סמיכות, אצל ״ית״ לשון בארמית נוהג אינו כי ארעא״ ״ית לומר שיך לא ובזה
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no'ji’3D) /n ■pip’ nvs» nn imwysi 'n 'n nns nsu pys yy i» s  i.n)
,"n n s„  b »  a im n  nm  ""jip \, n b o s u s n  ’3 , ip y  p i  (c^pm o o n s o  myi p » n s  
i » s i  .(260 10’D 62 -noy i" : i i s  'n?) / " m  x i p ’ n v s » „  o n s o n  n o u s  sb i 
u \ u  o "3 'm  n y ib  x in  ,n o n  i s n s  " ’b:im s„ ] i» b s  " n s u ,,  nbö 'm n sb  
n r n a s  nbiyo i n v  ’s n  " ’bans„ yi»b s s i i s  3" n o 3 b s s  p i s s  d i» o  u b  
n s io n  by 'b m s  v » b  p n 1 sb  ’s„ i o i s  n b o » i onb o "3i ."sm ,, yi^bo n s s n  
b'yb) " y n n s  v b s  n s io s , ,  p io s s  '3 ,110:1 m yo nn ,b"sy "losiy 11231 by p i 
by 3Dio ] i» s m  " p , ,  l i» b »  » n s » n o i  ," n ’ b ’ b j n o  s j s  p r n s ,,  'n  ('i ,3"’ 
.n o s n  ]o p in n  b in  p n n  m , b s i » ’ b »  o m ry  by "vya„ v » b i n v s » n  n s i o  
’3 'idi 7 B is  bip„ iod s m  / n n  p r y a , ,  " n s u  p a  vy» '^ in »  p j n  T jy b  
pnn by n n o  bs3.n '3 ,"ptm pnj^yn» ’ "n ('n ,3" j / y n )  "1 s i ’ p y a  p y  
v b sn b  n » o  n s i  n jn s  ip y  u n i  , n 's n i  n i n a  n s i  s m »  , n s m  nbiys 
b’ a » 3  c m  n o s »  sb  *j3 - jin o »  ,b s i» 'b  n "3pn n s m »  n a n s n  m m s  b n : 
n s u »  sm  obso b m n  m s n »  ’sbi 'iai "nb s' ’nbao„ s b s  om on is o n »  
V » b a  i o s  's m  11133 n s  c r s i i  im  oyn b3»  p i s a  n n n  p o  n y » a  b s i » ’b 
□ yo  m ^sbi ,b s i» >  ^ 3  n so  n s m  nabsnb 'n  n n s  n s u  p s  p  i » s  
io ib  ib n m  ,"’b:im s„ ] i» b a  'n n  sb  n  d i» o  ,» o o  n s u  "'n  n n s  n s u /( 
b s  " m m s „  bysjn  n o n  11331 d i» o  d jo s  ,*)ip n r s »  ’ i n n ' s  pm vyb i,, 

. in v s  m b sio  n s m  n r n a  n n  i » s  n y i ,"nn p n ’jy 3i „  ,0 'byisn

♦liniby o'sp onso nap3 ,iin’iby b^o 'n onby io iy  -payi (□»)* *T * ~™ “
103 o^spvömno» vnw naii3n (87 noy irb i3 ) nnvy^ö b^o vby hiido
sb pyn ’3 ,niyto sim /'ioip o’sp„ 'n» ('i ,1"’ .10») "njsb ioiy ’jm„ 
□yoj3 onby 'n pyi„ io s j»  103 ;oyoj3 cnby l^o mn sbs ioipo3 noy 

."lin ^ y  b^o„ ümno □» oai (i"b /’ b’yb) "njnon *,0

onso 3113 qj»nsi no’jV3D) s*ooy b3 ’ii"iö,,'i 'n o ân nosi (io) 
onuo,, :»n s»  ’sb /'s^ooy b3„ soun y"3smb oa» nsu /'bs,, ^du sb

-b"3y "nnns oa ü’jyj3 oa
"im i3.i„ P)’om .'jnnsa yo» m iyo»i 'n -jyo» iyo» i» s  (□»)
Vn’ib’i3 i„ 'n d "’ /o .'10») "yisn  b33 '0»  idd pobi,, piDS3 103 1133.1 ’jso

."’o» nn  3 : ,|yn»o
’iiD 'n "bn\, ,'n oip sbM ps psi 'n 'n ns s j b i r  nnyi (v)
nnsan nsn 'nb ’3 /'nD\, 'n sb nasn ’jE)0 /n ns bm ioibs ,nnn ii»b 
mo isan» injns nny ii»b 'isi "od1 pisi,, :y"3^b 'nvon 'nna .iyi obiy 
VJy id » ’»  » m  by noibo non pmnn oibpjis bas ,b"in n »ns D'onm

*no»an
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'*y mto nb p 'n  xVnVi xnnixb n^a 'n npr x̂> npji (tv)

.1 ,x b  /io» »"o 
.xynx 3̂ m Mn snp1 x̂ d-i 'n v"iNn ^  nx 'n nm3 x^oi (kd) 
"n33n» njyon (ix^oi n"n t"-» ,'n .'ia»! 1x3 »'Mm 'n?) xjpoi 103 loyts xbi^}
W^i3 m sn >jso min ii»V "x^oi,, nox 1x3 p]xv ,yixn nx xhoo \t 
xh /n D2DO nxVo xm p x n » noix» ^  napĵ  n3i ]i&b mm ;ü"’ pms) 
bv '22 my1»  p »  D'yoi»Pi W  x1?» /pxn nx xhoo M nm3» 3in3.n ]wb2

.mv xVi
,no\3imo ,n"» ,xmihm ’"»n) iw nm  Mimi 'n i:»nv lyin (13)
."xnnm ii3in\, nox xV» ]V3 "mmm,, a y b  nsn n"Jix o"2 .fläWT’ x "j (myi
,xnam rhn  msain x̂ m ''“pn„ 11»^ aunna any ^sx ivso m mo yn3n vxi 
n»3o »nm  xH, ,"xnnp m p inn i,, ’"n {'1 /n /»im) "Tyn nx an»nim„ 
i3'nn xH, ’"n 0"3 /x /si») "mmm nxi *pyn nxi mmm nxi ]x» nm nx 
'n nim,, p i ,"xmns3 nn -pyn nn xmnss n i ix »  nm m n»:o -nmn 
pnan bv "m »nv„ 3010 1x31 /"nb inno/; >"n ('n /o .'* /131) " n :» , i i ’ 
,'»im) '131 "pjyn ^2 nx 3^3 a»o » iv i„  io x :»  103 a’p:yn nx d»o »hv» 
b"  ̂ ,amn ii»V "Mimi„ hsx mm p»V "nr3nn\, 'i in »  no y"s Vnx n"> ,i"o 
xin ,vm ay "Mimi,, oyoi ,»nm ioxy3 xin» » itb3  nox:» mV ayon 
.10»  by nnoxj xm n»mnn n»yj vs by) ,vmoi »xn nm» ^b  ,m »nv vmi

,^y vo yn n o  yivxn 'n ,nin33 a’oys m ,h y  o’j^ o  non n»x (13)
"vVy a ^ o  non n»x„ piosa 103 mmbno aosy on» ,noiy Vys "voynno,, 
’"»ns3 x î ,aosy an mnsn a»i "MiVy voynno,, 'n» ('n ,i"o .10») 
0"V pias iopV) iv^no3 "vo'yio„ ':in  xV» ^b ,Vxi»’ nx am^o a^non»
bv "nxin nym niyh,, \wb qdio ivnmi nyiV y"s a^ix /'lo^yixi,, 'n»
ioxj» noo ip«n irnmn» 3»«b » i ,nn»y xm» nny!? ]X30 noh» ,a'̂ non 
xnpn x»n m mVi ,(i"̂ i ,n"b pias) iopV 103 /'nnyn b̂ b,, xVi "nny1?,, 1x3 
p|x» ,n3l a^jnon bv naio ‘"hy a’j,!?o non n»x nxin nym nny1? mo ny„ 
pi ^xn»’ bv naio 'iii "Vxn»’ ntn̂ n nx„ xnpn xb̂ di ,o’jjî no vn an 
'nn pi ,',!?xn»\, nVon x̂ i "hy,, nhon mnxn im» â oyon by2 nyn nxm 
» t b  /'hv viannoi,, 'n "^y a»:^o non i»x nxin nym nnŷ „ y"3’ 

.Vxn»’ nx a’j,!?o an» xh /n nij nstya mnnnn» a^jnon
y o » --- n?yT n n’ 'n 'nyo» '131 Vxn»1 '12 nuiVn nx (a»)
" ’onp y’o» 'n "Myo»„ /'mî n,, *103 Tn» p»$> "noynin,, 'n "riJiVn,, /onp
mii3 ,amm nnpj v»V "i^o»,, — "noymn,, V"s ,im  io i» b ^b ,n3t v»V
uno }̂ „ nhnnn nox» no xim ,myo» mî nn !?» vw ii nmm ounnn 
nox„ vnnxV» pias by naioi ,('3 pios) "uno ih mn nnnoo ix onso pxn  
i"h pios iy  i’jyn V31 "03̂ > n»yx p uix3 onn3n n»X3 xb ox 131 an,!?x 

.(3"' ,i"o ,'io» » ,(o my '̂ yi) /'imo1 o»i ion’ mn nnnon,,
lopV) "nnnon o yn , pi /prixo iim 'n iii a^yin vm a3\mi (ib)
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Q W  n"apn xVx ,-mx oipoa Tan un1 v b v  / ']u n n x i„ 'n O"1 , y b  
DjDnVo na» 'o iman omx nxyn onmn ■piu DipaV oipoo

"rnxun,, » tb  ,b v  lin oyin ^ i n1 pyim 'n mxian nx anyTi n h  
('’ x h  arx) "xiio' b v  mxun„ iod ,nW?y p y  ( 'i ,t»  ,'bi») "naxin,, ii»V 
nihVyn anoo Tiaan 'jboi ,(□» »"bh 'n?) "nD» 1 ^y xnoiym,, lom n» 
('d ,a"V .'o i1) "oaaVa n̂x mxT„ iod ,b v  anixun "mxun,, » tb i !?xi»^

/mx nxT1? ioyo»
"iox xh w a  y& D ,, 'n "la^yi, .vpbD xanax xn 'n u^yi uan (o)T
ihnnn» ruviDm (□») "mn »x i Vx iVy1!,, io x j ian» 'bV ,Tny "pomi,, 

."x-iinV pD’aV pnnn,, 'n (x"o ,'x .n a i) "nmn n.VyV umni,, p i ,niVyV
"nnx xVâ i,, .unViB "inna pnnn 'n nn xd onn» p Vy 'D <ao> 
xVo„ p»V Vsx xipon Vdd n yn ,"’nVm nnn d^»xi*, 'n (Td pios hyV) 

'"n nnxa aw„ ii»V Vsxi ,"'m xnVm nnn Q’V»x„ üiamn "'n nnx 
.'im) "nnxö"jja nx td 1 n„ ,"td„p»^ Vsx pi ,'"m xanVis inna am„ 
nnx xVo„ iwV Vsx» oytsn ."'anVis mao *pa n1 p̂ yto1 nx„ 'n n  ,'t 
njnDm ,ü^»n inxim "xVo„ p»V» *bV xin '"m xnbm mn d*V»k„ 'n '"n 
'idi n>an pn* » ’x na„ -)oxa» iod ,inp*isa nayi 'n nxTa ô on ix»a» 
'm  xnVm mn D’V» >xdi my, 'n ('ts /i .'xm) "na ■jVnnn D’pVxn nx 
•yisnnnoaV xm '"n nnxo td,, ix '"n nnxo ai»„ p»V ohx ,"na *pVn 
n"apnV nonpn lrjy m /"n cnp nVs„ Tan ciam» ,'"n ’asV iVnnn,, ii»Vo 
ai»„ ii»V nt ’sV ,'T'd ,'n /xia »"o ;iy) 0’aiö D’»yo ix»i pipi miaya 
niTay >"y /n nmnya npmm mon irjy "'n nnxa td „ ix '"n nnxa 
nD»m pn .'"m xjnhs inna (iyta) 3in„ laum id^^ D'»yoi 
□mna "'n nnxa ma,, '"n nnxa td „ '"n nnxa xipan hzz m

."'m xjn^is inna,, Tan
Vx„ .ümx nnn» -inx ,iTi’i laya "iy»ixi„ .lytyix’) 'n ihsy1! (na)
U"o /x .nan) min na»oa p i ,|nn  n^yn nnm (a"a pios) 'ui "î yn

."pny»nxi„ 'n "mnn î ym n n m „

"hsn„ Tan 'amna "hVa„ .xhsn 'n Vi^a in»y n^o nma (D ,ie  
,"nhba„ hv/ nunn xm "xhsT, .(x"d n"1 ,'p1! .'a ,a"D .'ia» .ts pios pph 
mnDn na m yr x  ̂ >̂ax ,nman ^y ixd "xhsn,, aDia p»ns o"a nyn  ̂
aoia "h si„ 'n ""ja^a Vi Va ü^i^y n»V» nVo nma„ .'ts piosai ,]xd nu»V

•ainDn \whi nbon hv
"xivaD pDniD,, DnsDn noia (nto^vao) xiva DDniD 'n ud  ddd (iu )
»"a '’y) ivann fi"d hDDnV p is  px n ^ ix  nnna ^  hv -̂ "dd d .tj»

.(t"b  ,i "d .'p1!
ühx ,"xn*na„ oipa Vdd aanna nbn ti»V .xnVn 'n lann nVn (d) 
iroDn p »Vd "xn?n„ 'n nô yn ]a n»"isj nVnn» ,t ib x  naiy mxim

.□y panV F]x nyiTi naonsa 11 msa» a»a
■pmsn p  x it x  ]a v» isö t  xaD 'n nnx lann p  pa nannD (o»)

.nson ia'a»» iod ,piia nann v»nso» ny^D naimn .nn’



193 ia  nbtü - m to
mioö .ü"’ /’ /pn) nvbna 'nn 'nn .jinnain nn m onson nxi (nD)
nsonn pnp by nn» "iinnsani,, oann xb *i’s„ ^ P n ptsms o"ai (47 moy 
mon bnn»o Dibpais» mbax nnain — .b"ay "'“ BDa smxna nois xin 
nb .(nonpn '’y) nnx nab ynanb nnn v^i niynn ba baio» v»ba oannb 
by aai»a mm lyo n"a» r"»n 'y )  nano ainan onaia nmaya umnn nyn 
,naa»a n nsmn ’"y ison»ai ,-pa x"y mayb nnmo xm» nmayn p  nnx 
bD nos nm ,Dbâ  my»i ns nnn D’sno D'oa»n bs nox nn xnaibs »' 
nmnn »nm  nso '’y) omy» a"n ons a"' nm loayb xno oa»i oa» 
,n"b iinnion,, ix '"b "iinnon,, v»ba oann dx m nb ,(i"b p n  maoni
ono yo»o» "iinnain,, ii»ba nna -pnb ,m nab ix m nab nynan mnn 
'n (,'n .'i /n .'pn) "io »x  nx xnm,, n  xava ,xnnb Dnnno on» pnpn 
xb» nb ,xnnb a«n xm» pnpn ono a"a miyo»a "nm ain n' 'n” i„

.(»"»o 'nn "mo»x n\, 'annb bia'
xnvabi bxn»' 'aaa x a ’a’ 'n oaina nan nabi bxn»' 'aaa nmxn (isa) 
.(p»ns) x m u b i 'ann» nnxa x 'a 'a ’ Dann xb mx y"a .))man lmann 
Dipo px dx onn ll»ba onson naion n 'nnxa naa» noa oyon n"ayb 
'aaa nmxn,, noxa» nnxoi (n n "1 /io» »"o ('y) oba mxmn yim pyb 
px ,bxn»' ^a ba yo»oi D'nmxn 'aa ba ioyo» "xna1,, oann ib'x ''bxn»’ 
p „  ms» T '»  nan p i  nmxn p  m °Drt P1DS3 /"bxn»' naa„ mbob -jma 

.(n"b ,ü "' .'p'i »"o my ''y) ."xm ra p i  x 'a ia '

.("nm' oano,, onapai onso ana p) .mn' loian 'n mix ann (nb) 
ma v»ba man aamno ma Dipoa mpon ’a ,pnno ia'x 'xm "oano,, v»b 
'ann -px pnpnb » ' obix ,obaa ]ai "no„ /'nnn nn„ m "mo»,, /'mai,, ioa 
ioa "nm' 'parn,, noib ib mm ,inab n»ob noxom ,D'anb ma "ioian„ 
m (n ,i"o /nan) "oio»„ ,"imb ime”  na„ m (a"a .'i /noa) "onb max,, 
oian nmnb »'xn nov mo„ :'nsoa ma»» nab ion» n"ybam /tö»o»»n„ 
iva ,ny» nxmn nnm nb'poa »»ipon ima» no »ms ,"ny»b D'aaxa inix 
nmo irsa pny iyn' xb» nb) nmon nn'o sm» nb'pon by mix nnn xb» 
lina nvnb ios»o mn vnn nbi (n"j p n  maoni nnmm ’"»n y,y) (nov 
nnn»a nmnb i'^n P ^  "nmnb »'xn nov mo„ nos» mi ,nbp nn'oa 
"ny»b inix Dian,, /bpa ima» nnion nn̂ o n'by a'm» nnaya ono nn'oa 
xbx ,mny v»b "poan’,, oann xb p'sb ny» nsmna s’,n m b» mb’po »nn 

my» nsmn sm» mnyn by sbi nnnn by nmo» ,maa "ioian„

snsDina,, 'nscn nona (no'jvaD) ssaa naona by 'n Pjjan nâ a by (nb)
V»bo nnv naiaa "ssaa nsDina,, nonan n’ons v»b nnm pyn nb ."ssaan 
nnsan ,yans by naiiam nns spm im yo»o  m 'a ,onsoa "ssaan snsDina,, 

,(n"a ,a"a /pn »"o ('y) .nnv is nns ,Dno iniyo»o nsona

ana (s"aibm ne»jvao) .visDn:,b vab 'nn 'n nâ ab oab n',m (ob) 
na»n oyo ynv ms obis .p'xn ia'si 'nn s"a imn vby nmoo ,n"b pmi 'nso 
"nm' innni, — "mis amsm,, 'ann» na y"a aa ,"imn„ v»b aoio no byi 
mart sb» ’"sysi nm nann »nsb n»ssi : ania, p»ns D"ai ,mn' *p»b 
»nsb » ' "vnsonab iiab '.nn,, sonan bas ,b"ay âan by is nan piosa 
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tto nnp nmDn ia*
Vy 3Dia ",mn\, nVa p)Ki ,nws y3is  hv jrw  nVsn Vms hv 3Dta» ai»B3

V̂ nsn
Oiwnj DHBD3 (no^vao) inpimi 'n 'n mao Vd ns oman (□»)
lvi» pi /n mao Va ns xv hv onau vnn inis isin»3 laya yrOTrn
nisVa nhip 13 » ’» ya» nsnp m nins mao 113*1 n maa nsi pibd3

.D"i3y aiyai D'a»

*nnp

iiibi n»ns sm» ,sniiVs irasn v»V3 -iVsnsi 'n mp npn (s) ,ie  
nn̂ pV p»V ivaa pi ,uaa »isnn n»a hv P^n nm» "iVsnsi,, oyai ,niyin 

."'DTp p » iB ’i„ 'n ('3 ,n"D .'io») "nann 'V inp’i„ :n»ns Diiino
/'□ip,, non loinn "’jbV« m»o ’bsV iopi 'n n»o ’:bV loipi (3)
"'bsV* Diin /'loipi,, sVs "noym, ios: sV» »bV isd dVis ,1133 ■jn smi 
lvjy» i"oV vi nsi "oip„ yi»V ivao pi ,vVy piVnV nnys ,vjb ü j iniyo»a» 
(’y) "\nnsV 3 nV,, 'n ('n /i .'«13) "vns V3,i Vs vp op’1» 1̂ 3 ,niiijnn

.m hv .msiV D’3in3 my ms3.i d»i (d»  »"a
Dirvm 13113 'mn sV ,n’V i» 3 i n’ 'n lV i» s  ns m ynn (n) 
3npm„ -jioD3» ’bV ,p»Vn 'bv ’jsa ,"miaip„ ii»V3 n"3pnV 3010» vVs»

."miaipV,, 'iin — "i’Vs
'n vVs 3 11 p1 13 ins' i» s  nsi rVs 3'ipm  »npn nsi (□»)
m iDon Vy '»itb3 mis3 133 ..v»ia '»V  3np’ — M iaipV 3npn

. . * T .  . . ' T  .

,vjbV n»\n ns'3 Vy pi nno i"aV3 "miaipV,, ]i»V ’3 »"’y (n"3 /i .'id»)
nno "miaip 3ip„ ]i»Vi /'miaipV,, 'im » ('a pios) "vVs D3ns 3npnV„ 103
— "'oip 31 p« 'n ('o ,i"a .'si3) "iV np’i„ — "’V nnp„ pi3 ,pip n3ipn Vy
’bV ,"'oip s3ipV„ 'n ('3 ,n"3 .'103) "iiyi03 lV 3npnV„ ,'Mioip 3ipi„
i» 3 i n\, — "iV i » s  ns m yivi„ /'»iB3 sm vrjy V3V Diiinn nins m
Vi3’i« ios:» 103 mnnsV ,"»npi nn„ — "»npn nsi, ,anVn mnyV ,".mV
3’ipn„ — "vVs 3npm„ ,(i"’ ,i"3 ,'s .n"i) "a,»ip »ip i»HpnV pns
3np' 13 in3' i»s  nsi,, is nnopnsnmyi mp ,vVs oms » 'i’ /'mioipV

.(o"si '’y) „mn3 ninyV ins 3np’ /'n îonyV 3iipi, — "in s
Ai3in d ibd  nyi p»ns ,(na’iV3D) vwi 'n mop ]nVy io ’»i o)
3in3 p»ns3 .(265 myn 63 nay i"iis '"y) man ob»o b̂V p3i nn ii^i s"j 
DiinV Vi3’ nm» i»b si oa'»’! Diiin sin t?i"Vs3) isn»i V3S vi»i :V"ni3 
dVis ,ii»Vn o n  iii ii’s vi»i man inyiV» nsii ,V"3y ,n»i ia’»i 3"i 
saai map Vas pi ,D’3iV nttf ,Tn’V ir  î an "n»„ Vys V» man na’iV3D3



n"jyV nxn D"y ,nfi (x"’ ,1"’ ppV) "nnap o’»i„ pi ,m 'i (]xd) "io ’»!,,
:Vbi„ 'n ('M"a/xna) "*]ina omx iod ,mnan»m mxnn m Vp»a» 
ysaxa p]un Vd na» us Vy amx pVn» »ns (p»nsi nauvao) "’V |̂ “ nn1

,rpVy nan»nVi ynn»nV yso ix nao ioya» o»n idi ,(o»  »"o ;,y)
T  * T

iaD’ xV» md nnx oipoa xVi m»a nnnon Vd Vy ma» V"s nnapn pi 
o »” i„ nrnj.n -pn 'sV omna "01»,, Vi»V onnx nioipoa ijpso pi .o^nm 
n»x„pi,(o» »"o '»y) nroa pt̂ V ''\mooi„ 'n (V'd /j ,'xna) "onsaa pnxa

."nonn,, 'n ('x ,x"d .na») "onjsV o’»n
vsyai ,nsp Vi»V naya "oDa ayon,, .pV nym 'n odo ayan (a) 
vVx» cin«a onn yi»Va rpomV xV»i ,odV nxi oanynV» nao xm ayon

.xm xmi ,odV n pxn /'pV nym„
onn ,’jirDi moj ,"onyun„ .'n Vy prnomxn 'n m Vy onyim (x>)
naa»D oay nano xm» }VD /'onnyun,, iod "'pnjamxn,, nayi hdu p»Va 
nVo ns rpom xV yna„ n:V nrnj o"a #jn nn n»pn» nai — .0'sdxj vn 
xV» ('1 ,ra .na») nxan: naD ,"nVy0 V» maa oi»o "xnâ o,, ix "onp„ 
Vy Dnyun,, x̂d pi ,n"apn Vy nnVn Vsx oipa oi»a "xna^a,, nVa nsou 
('a ,V'd iapV) '"n Vy anisna,, piosa p]xi /n Vy piVnV onyun lmnD '"n 
onnVn VDni,, ('d ppV) "’Vya mD»m„ onn» nai /"n Vy pn^UDnxa,, 'n 

.oaipaa m»ns "’Vyo„ xVi "’anp ia„ on\3»a (n"D pios 0») "’Vya
"limaynna,, 'n ,nny "wVn„ .miVy lirfoynno nx 'n vVy irVn m (□»)

.ouiVno cn v»Dy» ]vd onx o^Vo nnn yi»V
.p i ivx "xV ona„ x"j (onso am na\ivao) xV x̂ 'n xV fjk (t )
.,V'd ;n"’ /xna) "nson pixn„ pn üVdo pi .onnni xnp p]x vVy nnoa 
n nnoa Vsx nrVna nn 'nn aniD» nai (□» »"a f,y) "nnan,, 'n (Tdi 
nnoan n ,niya xm a"’ /d /xna nnoaa ouaioan iVxo pn : (59 may)

."dj„ p»Vo xVx "r)x„ p»Vo nnano nrx o»n
.xmyV nV»n Vivxn xna: \ryn 'n npjn onn o’»jxn >ryn (d»)tt-  — : • ' 1
lim ŷn,, :y"aV 'nvan 'na niDnxa »nso» iod nmn» nxn: "nV»n„ i^Va

/'linn1 nsjni nuon ]nn xyixan ii:’xn xnam
nspa pi "nn xiam,, x"j .ain« nn xnaj 'n xan1 nnx » ’xn (aD)

1 T

n ma’nn x"na "xia:n„ ô pV nsn (269 nnyn 63 may) n":ix o"a .onso 
vn» ivd ojnnam ppjn oya n^yVi ,V'py ,npjn ’sV xV ox pjyn ’sV iidj p 
0’junni â ann “nn xVx n.man -jnn nan xV Vxn» 1 V» onVsn Vy 0’VVsna

."nna p xb 'ui "xan’ n»x nnx » ’x„
o»V "nsn»„ xnpan 0» ppVnn .xmp’ 'n nsn»n ]’aa (a) ,r  
vnnx »nsano naV» naya V̂ix,, :naix j"Vnj o"a ';n ,o’sn» nxm 
dx nj»’ xV a"a ’d ,p’soa u’x layai ,V"Dy "o,,3n»n lanpn n»x„ n piosa 
(n /’ /pn) "m ^n» n»x nsn»n nx iDa\, piosai ,ainDn p»Vd onnV Vid’ 
n»x„ o» naxj» ’jsa n"jyVi .nnx oipoa bhiböd xVi /iai»S3 "xnn̂ '?’,, 'n 
Ixd oVix ,o»no onaV isn»j on n nn̂ axi an nniDn» nxiao '"n ^n» 

13*
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nn ,bb33 mtõpm irxm pptw» no bD yoc^o /'nsittM vao,, ono iox j 
pt̂ bo yoĉ o p i ,ü,Dn^n vso t̂ xni ninnon n s ^  ,"xnp\, 101b fna 
•jino ix nsim o ioib ib rpn nsitsci bax ,Dm d»bu in& K'ain* "ina,,

.n sim
b"i .ns' P'm;_ vby nnnn .xbnb p'mx 'n nxb n n n  wxn nxi (o»)
naiiDncr ’sb ("p’n*ix„ loiaini nsu jwb "mt„ *d) ,p j inoab ma pnT jwb*v 
.n'nna nxn '>y /'iai "nybxb iox., nbyob 30101 mybxb mas p w »  
,"xm„ 'n ('3 ,3"b .'io^) "ü’»n ye by i n ,  iod ,"n r„ oain xbsy r®' nyi 
xbĉ  nnn noipo3 in a  ün\jnb "jna vvpn ]vn  bv crbnam ,ms u w  
miDO) irb in  't i  'nn an'D» no übix ,0"o 'x .'pn v"d y ) .nisn* 

□yo 13 px ,1331 pn p»nT nain xbty "ns\, (87 noy
loxau' iod 0’jDixn ioibs ,om  iitrb im m n  'n o i y p m  o )

.(onpn piDS3) "dms ’yipi onix ityyi,,
.x iopxb  pnxb p ’D ]N3 n  nnoo ."xpDxb,, 'n mop vo p n b  (n)
,'ioaO mop lopo  .xpDxb 'n (1x3) nopnb b"i .xpoxb (ntyorpins) mp 
pans nxaoa "xpDxb,, — "xiopxb,, pĉ bb nnooi : xiopxb 'n ('x 
xiopx aiain imaos xintr mop bax&y "nnv© dv .(.'x ,'b /loty) nnx 
loibs pnxb ,'tmsb y"oo 1x3 miDon ptpb nani ,{v"y) xpox iniaos xbn 
mnys xmcy mp mop baxi xiopxb 'ain nnaos xinty pnx bv mop bax

♦xpoxb 'n
]o 'n ’byo omaibn bsm :n"D pios ppb p i ,'byo 'niDrni (O')
"'n by„ naibn pt̂ b bax&y (x"1 pios b’ybi .'1 ,i"o .'iotr '̂ y) ixno -133 ,’oip 
nuibn nanpn ]xs bsx ,1133.1 ’jso /'xiô o,, nbo rpoio xb ^xi "mp,, 'n xb 
*pa ,"DD'by cwbo on itpx„ mnx ioxjl? 103 pnxi nts>o by nai.iDn by 
m nob,, DiöX3 ,nuibn ixtpb non irxi ,"'byo„ xbi ,"’oip p „ oamb 

.D’om *,o n\i^ 103 ]di ,Dx în n"3pntr iynty p'3 "Dnsoo uin̂ byn
"x’a3iD x’j3b„ y"3’b 'nvon 'ns 'am xb .xasio xoyb 'n no ’j3b (.13) 

/□"3t^i y ) ü’X3.i nnnb na yot^o "xjsid xoyb,, ,xnyt^b yot^o ni '3
nybs xjro xn X3in nb’op xaao xn 'n ui3x ubs ui3x uyia p  (13)
,maitr mbo3 payn bs3 bax oipo bD3 13113 ,xani03 in’o xaro xn xyix 
:3in3 ,iap p i ’asb nn̂ by 1x3^ mynxon by loay ^ 3 3  yiy nnx bs trvs 
noxt^ D’aaibno.1 :nsao3 ,oi’3xi p i  mp mnst^o :\>ixn ny’bs ,0'b’syün 
31 pn b3„ bbas on ’3 D'Diwn i ’3in xbi ,('1 piDs) '"n oy nx on^on nnx/( 
"ubs,, nbo by oiain xaoa xbtr noi ,(*iioDn piDss) "mo’1 'n pt^o bx 3ipn 
ia’b3 iod ,]vb3 pî bo iab2 t^isb myi 'bixi : iab nrna d"3 'an 3in s^ns

• T  T \

mbo i"ayb .nt̂ bty 'ainsi nin’0 'j ’0 nysix vn' ix n ,pnn nxu .111 ,b"3y 
"ui3x„ /'uisy,, ,"iayial( nbo üiainn 'z>bw ivs ,"ub3„ bv Diam p  "xja'o„ 
xbx ,nyojpo3 "labs,, nbo c îsb i^sx ’x ,nsy isd^ niso tpbî b nnoio 
niat̂ ns 10110 nn (ibbn mso '"y mo unxo ixo nsm njnsm ,xona ^ys

.□'oys vbv  "xaa’0 ,, ptrb
by nn^Dn 'n osnains py nx ix^n - t^ipon py nx ixtsn (x) ,n1

m f> m p  -d id s  iöö



s»u„ iaa "iipa»n„ omnV Via' sV .lianuns mn Vy iinVon s»ipa nin
"IinVon,, ,VinaV orman Ta i’s» iva ,"inyV pn»,, 'n ci ,i"V /id») "iiy 
m iiVapn,, onn sV yna n»p oVis mmVon o'aii:i vn'» ,nsan laya 
i» n  nsoa pi ,QHin nmr sV dx »jiyn is»1» ,’"»isi y"a' 'na "mn 
Vdd p'nm oiVp:is» ’ms'a» VVan -sV sm» nsi: ,D’maV mms sm» 
p»V» ’sVi ,»insa ainaa maa ws» nuyns is »jiy iny sfoia» »m  
"o’»ipn py ns pns s»3i„ p:a ,nn’Vo nsnna ormaa saaj »ipan iiy ns’»j 
snVoV,, 'n d"’ /' /p’D "myn iiy ns ns»V„ pi ,»"»a ''y (n"V ,n"a /ia») 
is» ’ om,, onVn Vas Vas ,msai nmVo i'jyV isa p]x 'nn ,"sn»:a 'am Vy 
nvs D'iVn miay» nV "nnmn iiVapi, 'nnV maia (a"D piDs iapV) "wiy 
na»i„ pi ,0’ays 'a 'i pios pi /nawino) iianurg 'n "oannna,, .msaV
.Tinmma lianima nnson ana ♦li«nnyng n' 'n ,('’ /j V’yV) "onjma ns
,mman niViys iaya» nyns ii»V pn' annan miay mnan» niaipa n iVsa
,"smma„ lamm ,mman nVyaiaya mmaii»V niaipa ix»a oVix ,»ia»n'i 
onn»a„ ,"snjma„ 'n ('a ,a''a /ia») "oViy npnV nn  na onV nnmi,, /jua

."nrmaV,, 'n (V'a ,'a □») "oViy njm aV
"Vy mV„ ii»V -TVy nVji : 'i  pios p i ,*]Vy iisoinn 'n -pVy liVn ca)
"'Vs '» 's  mV' oysn,, pi ,"Vy ^oins,, ii»Va sipan Vaa 'nina "Vs„ is 
dj„ pi ,n»sV nsoin ivs » ’sn ’a ,pyn ’sV "'V iann.'„ 'n d"V ,a"a /sia.) 
nai /'oy,, vm s» 'sV "imay ianns„ 'n ('a ,rs  /Vnn) "oay mV: n»s  
annan,, .* nson n » n  u ji p»Vn 'a n  iju  sm "-jniV inann',, y"a' 'nn»  
.□nnaV D'Vsa onVn» ,miaya onama vn' sV» '’s /'pnaa onVm onsa

/ i ia'D maani nnnn ''y
mapn ms mu» na "»sn ia„ »ns ,sn»'s ia ima 'n »sn ia (a)

•’"» i '’y ,o'na’sn mapn m s sVs nunaa D'an annan i’s»  ,o'»sn
limanp Va 'n aa»s VaVi onsan VaVi onma VaV om p Va (□»)
,"immip„ onn yna pipiV »’ .lina»s VaVi linnian VaVi llnnima VaV
laa ,n»V namna linnian ,"imnima„ mVai ai»s D'ai p»V "ima»s„
ivs immip ii»V mm /pjyn pnn Vy D’aysV nna p»Vn namn» misa 
,VVa "yimanp,, nVai ,"tanp„ sipj majV inv» na Va» 'sV aminV “ns 
"imnian,, ,"iinnima,, Vas ni ’sV ,onnaV nunarr wa Va 0’aisj is»a i 
n'a nama nuna ,nam üvaa nam onai Vy nna o'am na’D namn 
,nVio nroa ,nami ia»a nViVa ,nnn naa nraa ,msan wa naim nmja 
mana msan ,nnn naa nisan pi .n»mai ,nanan Vy nun nssa nraa 
la s : "d» s „ ii»V Dinna» 'bV ,nanm sVa s'n "ima»s„ nVai ,F|iy msam 
o»s s'aa im ’ pn 01 ,1 ,'n .'pn »"a '’y) ,ms i’a sm» laV V’s Vy pi

■a"V ,a"a iapV ny '’yi maa sVi
"D’»ipn »ipa *jV nm’ m„ ,i»»np »npa 'n mVasn D’»ipn »ipa (’)
(a"a ,s"a '.pn) "D'»ipn ’»ipa vpVs onV,, pi ,"s’»npa„ 'n (Diipn piosa) 
mnan» ]nyn p  naia» iva ,ym p»Va aman p»Va /'s’»np ’»npa„ 'n 
»np nna mnan» ai»nVi niyaV i» ss  "o’»ipn »ipa„ isa oVis ,nuaipn
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iisdd .D'»ip wnp msi V» mmm n»iip3 iVdx1»  "p»mp »mp3„ 'n nr»ipn 
xm» .p’x i irx i x’»mp x"j p»mp : nmoo » ’ (87 moy) i r V i3 'n  'nn V» 

/’ piDsV nooV nD” » »  psD px djox ompn pios Vy n o »u
mm (p»nsi ntwv3D) *]pVm prx iV nm.m pno 'n ipVn ’jx (d)
□jox ,myo nm.m noun (274 nnyn 64 moy) i":nx d"3 nyiV ,nm.mi ched 
mV mm ">nna ’jx nm„ p»V3 'n ’so moxj n»isn Vd» pm 3» ”V » ’ 
"inVnj xm 'n„ nmn nj»03 dVix ,i»Dy ioiVd "»nnj ux„ iod "nx,, nVo pjyn 
pi ,"3 ,mi pno„ ':nn ,iV ]nj 13D» n»o nD i on» ('3 ,n"’i .» /’ / id i) 
,"i»x„ nVo moxj 3inD3» oipo3 F|X n"Vin oo»j» moipo hodd irso 
ioiVd (nouimo) 'mm xjx„ 'n (3 "’ /o /xi3 ) '"jmj >jx i» x  nnan mx nxi,, 
i»x  m i3n mx nxi„ 0"1 pios) ioxo.i ppD3i noxon nVnn xm» mV ,i»Dy 
i » x  »x msVi i»y iun njm,, id xsim ,n"Vi3 mo’pxi 'n ( i3y) "'n iopn  
,n»yo ny» 3  i»Dy ioiVd .(p»nsi ntMimo) "xiy„ 'n 0"’ /i"o d») " i 3 y

.13D -!3y i»x  yo»o "xiyi„
3i i3 (x”JiVi3i nû VDD) 'n oip xm»isx 'n 'n nonn Vd nx (toD) 
oipo Vdd oanno '"n nonn„ p»V npy nxu '"n Qip„ /"m xm»isx„ ornso 
»npo xm» no3 pi mnna xsoj '"m„ p»V ,nn m:»V oyo pxi /"n mp„ 
□») '"n mn3» i 3Vo„ ,'"m xmyio,, 'n ,('□ .'P’i) ";n myio„ pm lipyo

/''m xm»o i 3 „ 'n (n"V pios
irViD) T»Vy nmoo .n n si»  Vdo 'n uoo i»ipo nx t3 Vn Vdo (□») 
parV m nnoon oyo yir \rxi p’xi irxi ,m»ipo x"j ,m»mp (87 moy 
Ixdo i»ipo xm minV Vsj ox»„ nson ncsrnV ion» ,pDj nxu "«m»ipo„

.(n"o }om> □» msom nmnn 'y ) 'mi "nox

npn
Vy D'VVDn Vsx mixm -xmmx nmu 'n nmnn npn nx* (x) ,•£*

.»"y (■:"■' ,3"’' .10») "pn„ V» DUinD mü»Vn msVnnn
'n nu ’o Vsx "xonn,, p»V Vd ,\mVy xm 'n 13 xonn' xm (3')
.'P’D "nmn nx xom„ iod ,mno pjy "̂ m,, p»Vd xVi ,mnn v:y ,",i\, 'V3

xbx mno u'x no xooi ,idV min3 mmo nmn» mV ,"mmi„ ^in» (3"’ ,i"j 
Vy mm» "xonn’„ DinDn p^V »sn "\mVy ’T xm„ 'Jin» no3i ,V30ty inx 
’T xm„ ,"n’»s3 Vy m\, V"s nm nm m ziosy Vy nr xm» p3.1V pxi ,Vyisn 
o,|o»n» y"s oVix .imnn dddV Voio vVy» "xonn\, p»Vd miyo»o "miVy 
mV oyon TyVj ,"xoo’p ’0 miVy m1 xm„ : 3"’V 'nvon 'nD xVi ,"m„ nVo 
/'xnvix 'o„ Dum3i "nm 'o,, m3y3 xVx ,oipo m»n p  â xipj p’x □'•on» 
pio» pm ,pisV xV» n©om "xnnx ’o„ pt̂ V m.m "miVy ’m„ iox» inxoi 

.('o piDs V'yV) p:ys amDun nm 'o Vy ddio» vVxo
mVi mns rjoni p  Vdi 'n vVy Vms to s  px i»x mns ’Vd Vdi (10)



irx mnDn mynn bDb» ŝb "ppnn p „ 'n "^d,, miby ?)po yn? nsiao
D'oyono "y1» nsiao,, ,iDino xbx iDao xdoj irx »  ,onn nDO xbx nmo 
VJyn ’sb 'r n  ,n :ni pm  ]i»b o n w  /'bms mos„ b» ovnn xm» nDio 
mix nonioi ’bsn ’s by nspo Mn» b"n necia "spo,, nnmi ,0’0 b» nsiao 
"nomb nonn onb mm„ o>o inxnm "yn?,, nxoion nnx djd' xb» nojb
ivx» nmo nvnb mnx nsuon» nmo» nxmi ."yj»b„ 'n (.M ,x"’ .'x ia)
iDinb o i y  xb» n»sx ’x niDnon ix nnn noiDo ’b:>n dx» mxoio bnpo

."y’»  näu»,, 'n -p̂ sb ,xooj xim xoy x'boD
i»pn .pb yno ’8 Miby vnn 'n 'bn bx o*n d’ü vby ■jnji (v)
□npn ('n ,n"» nmon .'n ,V'o noio) xmibsn nobnn n j D;nn» by onrnson 
nn’b omjyob nn  xm ,pnnD }vpDBi ,t»dö pyo» 'm bios pnnb D’ob nsx 
d j o x  ,vby an» iy nsxn D̂ on nny1» pnnD yo»o "Miby vnn,, nox» no» 
bn bniD xim ,nimn p»bb ainan nii»nb idud Dibpjix b’D»n» noxn 

.nonpnn mnxns» bbsn 'sd ,nnx xsb bbD ynDO ivxi ni»nnn

,"nxoo m\, nnb 'nn "xoo\, nbo .nxnnn 'n xoü ’ n »x  nx i (2) 
d»i j ,'n .'pn mioo #,y dhd mx mi "axno\, amnn nioipo n»»a *]x

.oyon m»ms
(xmibiai novjvao) xmnx ’ö nom 'n ,vnn ddd’ nnj.n ’o n io i (xd)
>o x»im» nobb xn ainani nmo mon» nax ivman ."nm„ 'idd nnn 
-jb noib "moi„ v^bn noix nmnm ,ann xoob nmon nxoio xoo nxon 
,mnn md my1» o’oa »'»d xbx nnan xoob xoo ivx yjim ix x»im» 
nnn my» nao mnsa n” o "nnyn ny xoo1 nnm 'on ynrni,, xnpn xb̂ di 
yno y"a mixnb mm .a"xn y )  onann xbi Fpm nxoio yaon xooo» 
,mon xbi xoo x»im» nobb xn» b"m n»n~D "xnvnx >o biom„ nnn xb 
'3 "nom,, onnb nna nnn myti' nD \n^ "moi„ ptrbo nobĉ  ’sb djox 
nD v^bn «i’Dinb “jna vx dji ,my’̂  nDO nmDD x̂ x"n "bioni,, vtfbo 
noxĵ  ivd ,xoo ’.n’ monn? mt̂ nbi niyob nt̂ sx ’x 'D mno montr nnnb 
byi ü’bDn bD byi bnxn by mm mno nx cron bnoi nnx npbi„ iiodd 
pios) "soon by nmon mm„ mnx noxji (n"’ pios) "□» vn n^x nitpsjn 
mî xnn nxmn xbn ,ibbn mxm bD nimb biD’ mx xoo \n’ mon dxi (o"1 
n w  nD xnjn xmi ,“]mab xbtr "mm ’0 moi„ mnD.n ’xm xbx ,xoo: idd 
irninn inoxB> no dji .(x"n nns 'n .i"o ,'s D"Don ;,y) ,-pmb xbcr n̂ m

.nnno ayoo pn xbx nnn -pn irx nmo mon»

mmx nmon ,nnn d v  "yun„ »n'B -xmxn xmon 'ann umx yun (j) ,r 
!"bh '̂ y) yiJ2 npj’b ib nm p  ox» "xjnx in’o id„ y"n'b 'nvon 'nD xbi

.nixm
xb Fjxi ym nnb n»D nnx xb 'n iiom  *;sni mxm yni Dipo xb tn)
0’jsji omxn id v« dji in yimb nxn ’j’x oipon» »n’s .)’jiom ]’jbwi 1’J’n 
in yiojb nxn ivx» /idi "vjbw V^n najob xb ?)ixi„ :y"n’nD xbi ,Dmoni 
ny vnonb ibav xb» ’sb ,b'yv xb yiojb n»sx dx dj» ]vd /idi D\vxn

.nxiDn n s m y»
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,i"a .'io») "o'ö m ry mtpy oma',, .wjd s’a 'n om (s’) 
nsu "VB']?n van,, 'n ('» pios Dtp) "onns ô an,, /'pai vynö„ *n o"d 
nna^ on» ''nnnx o’an„ pi ,"vd„ mn nmsi on» nui mrya Vasa> 
,ms saia sina' yVon Vas □ Vis ,onis: 0’sm p dj o^sui ,vV.n om 
0"m sVs ios s"V d"j v.? “)ök *Va' oyaai ,"s’a„ 'n
n isw  onn iVbw  nsui isa  D'öino nan Vas ,nmea isd "jnsn parns

.nmn
nnsnt* ’sV "na ’a„ idd niy^ .nu ns 'n‘isn  ’a nntw sV (r) 
sn̂ s pi onam nma p  irpnĉ n ip̂ yi nsin yi«a lyia aya pi nisaa: 
mn sV yna y"a dVis  ,o"^i  '*y) "laiV “jn  ̂ nn nmn 'a,, :nai aman 
nritw sV Vas uay isnn jrwa iV iasa' amon ’bV "sna ’a„ ainnn 'ptpVn 
naa ,mnDn tst̂ s i.u sina' ’sV oyan i"yVj ,nntw fpDn "pâ a os »d njaa 
sVa' ios nVnnna' yatpa (ta"’ pios) ui "nna': *va’a osi,, mns lasia' 
mp ian nny^ is onay ia>s isnn ia pi sVs ,psn 'a'aa VVd ma»

.□mann U'D’ff na onV p'S0’i
pna' sV nsans nnoi 'n iVnn nny Vsia  ̂ ns fnj ons isa i (sd)
msnouni (1.48 pra '"d ,nyi pt̂ nsi ntawnD) nainnn 10’yaV Vsia  ̂m 
.ipy "pnâ aV,, imsn o"a nyiV ."pna' sVi,, onn "pna',, /'pn̂ aV,, nisVnna
onsion nyi Vy nVy sV oiVpjis nas sV sVaVs iais ’js nno 'nan oVis 
"pna',, n\jaM snouna' pso vsi ,ipyi naipia YjyV n soui /'pna' sV„ owdV
yaâ ai my iiâ V "pna',, ’d mtraami mnva "sV„ nVaa> nam isiona' nnnn:
"pnaraV,, onn sVi ,nVnnn mnn nn Vnn aina' nma' ia'ss 'si ,nnyV inja' 
]ia»V a"ai ,"iny’aV„ — "poâ aV,, npan V’BDnV nai sVa' ,‘iia'Vn ’si’ usa 
oj nmn is»atp mV sVa' m tanai ,"pna'aV„ iiâ Va inv isn a "pna' sV„ 
ias:a' na sin ,nanVaV onsipV saw ,na>ya ’"y nnyVa onis yjia nn 

.'ui "insipV ons sai nnyn sV ia s%  oiipn piosn
sipi :vVy nnoa .sm si saa> sipi 'n nam oipan nv sipi (j) 
nVn: nnoa irV in ) s m s i n,aa' oipan oa' omn Vd ,nn ^yaa saa' 
njap nnoa irV in ' ♦saa'vi lö inn^a» oipan oa' :nnoaa'1 nyi .(53 nay 
.saa' omnn mV isd pi ,rpo» nan onina "oipan oa',, iia»V t^i^ (88 nay 
,VJpn mn rröty 'nn ^aa oipan Va' □a' sm niaipa isa» Vdo n oyan 
,oa'n oipan "|D isipa' uiiDn ]sd oVis ,nonp mvn m^ao Vy nnaa» 
."onny ns 'nainm,, o iu  'sd om w  nrnnn ,nain nnan Vd isip sVs
nt9'Jvao) snnsn sayi sa’s:V npyi 'n inn  oyn a'sj mpni d)
’sV i"aVn "sa'SjV„ ip’y ."sayi sâ s: npyi,, 'iso nnn (smVmi p»ns 
Vp’i„ /(n"\'s .'iaa') "Vsia'1 un usa ia’p’1, im nn v^a "\Wn t̂ iöa' 
njiiDna' /'nsnsiaV npyi,, — "’siaaV npyi,, 'n ('a ,n"D iapV) "’"n usa nsia 
omaaV ia’a nn\n Vsia'’ un usa onâ s pi ,Da's:V ia’a nm ■ji'Tn nnoa'

oVis ,0’asiaVi
nm sVa' »sV ,i"aV sVn npy sr^sji 'n VpVpn onVn nap w b ji (n)
,nn losai iapa' nVyis naayn oa'sj nisn sVs ,oa'sjV p,ana' na ian

.□'aa?
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n»DDi 'nn xn0’0D xoy oynmxi 'n n»om D’pVxn oyn nnmi (n)
]i»Vn Vinn n»yj ,nmn onxi d»n mu miiDon nViys Vsx» 'nnxn nnD .isi 
n»om 'nn uox'i„ in xsvd ,mxV Dinani n"npnV oin̂ n nViysn nun»n 'bV 
"T>nnn nxi 'n ’D nx 'mny 'd ’nxon„ pi ,□» »"o (,y (x"V,n"’ .'id») "nny 
/'lüJn^s Vy nnDDi 'm xno’o Vy nnny nx mnm, »"n (Y'd ,t"is .x"») 
x’:nüV»i„ 'n ('n .'n ,'Vnn) "im»o Vyi 'n by nn' nou omni,, m xsvd 
nnn V» mnnn my '’yn ."mm»o Vy 'sroVi 'n onp xnnoV xnm innnm

.(□’X'nj Vy injv ann Vy V"i Vpjxns 'nn n"mo
D’»nBon i»pn ,'n onp x:aynn’x nx xjnn 'n 'nn mnn 'd i:xan a) 
ryV: /"n Dnp(, x̂di /m xno^on xay aynmxi,, m pios) V’yV ann» Vy 
/uimVyn naV onoxn uipV nny mn» /my n"apn nj: ixan» n»yon Vsx» 
Vsx oVix ,('o ,i"d .'pn »"o ''y) "'m xno'on„ pn’ ,('"»n) d w  omi» 
my’»i /"nV xtsn,, i'i»V Vdd '".n onp„ 'nn /'uxen,, nVo noxon npy» miin

."xjoynmx nx 'n onp x:nn„
,nnnyn 'rr;i "m„ »n»o "ntuo„ .'xnny nnon 'n annyn «yn (X')
,(□» '"»n '’y) "nns n' pnn»yn nVn m ■pn’i„ '"n (n"’ /x /im) "nnyi im:,, 
□'nnyn nnyo "'xnny ntuo,, oyoi ,D'snnj nio» "annyi,, "nwu„ m 'bV 
mnnn onnp on» ,pyV V"d’j îVnn yi»V n"jyV "«y„ nVoi ,'"»nBD 
"□nnyo 'pysi,, /'xnno n»’on„ y"n'V 'von 'nn pi ,annyn "x: loyai 
"□"yo iyD'1,, ,"D«y„ d"j xnpj Qipom /'xnuo Vy 'msi„ *"n (;d ,d"d .'ot> 

.□» »"oy (N"j*Vm ntâ vno) "□«yo iVuji,, 'n m"o x h  lapV)
/pnx D'Vnjn nxi nsiDD nm nx 'n nonVo nson nox- p Vy n1)
,x:mx ’Vm Vy •pinai spon xo’ Vy 'n nny pnp xnB'on naxn’ p Vy 'n 
pn» m»n nsn "'Vm Vyn„ — '"n nnyn,, ranscnl ,na’jvnDn xon:n id 
nonVo,, mVa» nDia ma ,mD’ODD xVi ansan ,"xnB'Dn„ 'n "nBDn,, nVa» 
nauvno nrn: 'bV mm ,n nasj» ]’jyn ,naaV np”»» xVx nson p'x '"n 
nmnVnnm »mp »nn naxjn ,□» i»yj» ü'Djn Vy n'»n ,iasy ii»Vn xin 
□’ Vy 'n ntyy manVa :anjiiDi ,D’piayi caino D’nnnn p Vy naisyi nVn: 
nx 'n manVa,, nan »nnan »nm» iod xim ,pnx ’Vm Vy mxVsji F|iD 
onV n»y» d’djd pnx ’Vmn d'dji mmx n"npn onV n»y» ,nsion Dm 
/'xjinx 'Vm Vyn piDji 'idi 'n nnyn vnnp» D̂ nsDn non: ’bV dVix "^id Q'n 
mxVsjm rjin □' Vy 'n n»y n»x manVan onax: mn nson» yma mnDn 
D'aino onnnn nxi ynr i ’xi n’» xVi lasy n»Vn irxi ^nx 'Vnj Vy n»x 

•npyi miDJ na’ji’Don non:» xnnnoa m ’bV mm ,nV>o D'piayi
,"x’Vnj„ o'nBDn non: (na’ji'DD) x'VmV *]ib» i #n 'ui ü'Vmn n»xi na) 
»nnani xaimnn V"in n»nnD ojn py nsioa im n'»nV my -j”» mn piosn 
□nn ”)b»di annn pn mm omiaxn» (’aV»in’ 'm y"n’ 'ni ’"»n '’y) nnn

.n"aVn "x’VmV„ iidj m 'bVi D’VmnV
xdVo,, nsD nnn (p»nsi na'jvnD) nxniâ x xdVo 'n naxn *|Va xd)
Vsx pn "— 'n xdVo,, Tan 'jnina mnaV ix naixV “jaojn "pa,, ."xma'xn 
D"n ,n"Vn xVn "nxma’x xnVa„ maipan Vddi na'ji’DDn "niaxn -jVa„ 
Vd ’d oyan n"yV .Vn: pmnn iD»”ai "nxmaxn,, nax xV yno n»pn p»ns 
naix ô maxn oVix ;mnam noixn Vd Vy “jVa nnV nnx Vd vn D’DVan

2 0 i  n p n  * "q * iö 2



.'mrr) "moxn ’D̂ o b  yioao vn, io xjs? idd ,d’dVo nain^ np n̂j nhia 
,"nxno’x XDbo„ x̂ x ,moxn hw "î on /'nxmo’Ni xd̂ o,, io x  uh ,('x /n 

.Emoritischer König loyoi IXin pyD "nX110’X„ n^üt^

ij^ id ) miDoa p i ,"»3Di„. x"a "3’djv, 'n nnyn b  ns npn (,id) 
naD1? amm vn xbw ,a’wi noim D”pi> n  Yy^i .waDi x"j 3’dji (88 -nay 
imaa b  ns u in „ :nai &mo3 xmxiD ,nyw x̂ >3 imx mp  ̂ x^x nnyn 
limD FpDX’1 3'nD p^ ny\V3 x̂ tp ppn >̂yi D’wn hy mm inxip®? ixjiw

/m^xn nnyn b  nx np’i 'iai
"omp,, .]w»nö psa xnxD p]’pn omp nx 'n ^spno nxs’ tt̂ x ’d (nD)
D” n 'hyzh pnai invs nnm on xmtp Dipn n in» nm ioa my nn xm 
nmp cpx ’D„ p i /'QiTp ]s'pn, 'n (a"D ,x"ö /xid) "onp nism ,, ,noish 
XHVD "U13 ’01p 10 pEtf XnXD ^pn DITp ’1X„ 'n (D"D ,2"h .'131) " ’SX3
,ann ima nor y i i <2 pnoi xm\n 121 njiiDntp ’sh .'i ,i"’i .1"’ ,i"ts /om 13 
p  b  pm1? pxn y3tD3 v« '3 ,3inDn yits>b /idi "npsa xnx„ iox uh p 1?

.D'pm03
nt5’jV3io) im x i xnoi n^m  n’3 ]mi?Bi xnoiD mpnx niö3 ’^ya (otr)

.pmo irx "xnoi xVm ma,, onso 2)12 ,ip’y p i (148 p ro  >"di x”aî ia
xip pV ,3x10 hv W?x tsnoD .«hod  ̂ y r b z i  xoy 'n noD oy (öd)

*wob 13 px ’d ,ioy □n»' nrnaa xVi ,nöD oy onix
11^3 pi d!?ix  Dmî tr ir:y  D’t5nson nyî > -ima 'n D’t3’VB (□»)
■ptt̂ D ,omix loyt:d "im a„ Yy^i ,"iarx„ xipa moixDi ,mVtp "t s ,, nsy 
]nj„ }ia£ ’d /pjyn ’sb nnm /'nan i,, 'n (n"D i " ’ / i3 i) " p ’3 rpDn n m , 
injtr nriDH pmo mox ^o^ n’31̂ 3 vmm nî oV noo^ i3ino "d’0^d vn  
mox “ĵ o1? nnasy n’D3 i^x vnw3i D’p’n a^sna qhiis non^oa D’Djn vj3

."xn^ips 1’niBD iiDin iiniDO,, ’0 ^ m  'n3 pi
p3’io  ph\w my ii3^no id^o npos 'n in n  iy  ii3^n i3x cn\n 6) 
nom  .'IDI "npos ID̂ OI,, ü’1DD 3113 ,(148 p ro  ’"D1 X’J1̂ 13 nü’J1’3D) 
n^o ,n’i^no moix3 ns’ mv na’/om ^it^b nnoxon ’jcy imtrj mi^xm 
"<ny„ "iy „ ,v'BnBD niD^o noyoi noy nmxi noay nDno "d i’ji„ 
/'idVo,, düipdi ,13’iü  i ’j id 113BT1Ö i ’j lax  m y^i ,ni3ym mon ivjya^

.̂ sd i pmm^ /'lô it̂ ,, 
nootp wyj /'io^jv, loyo "viai,, .nsj iy viai yn nsu iy d’̂ ji (otr)* t :
."□uiotyn ,nmx D’tyji„ : ’"tyiBD xVi ,"’iax „ xaim ,ioiy hyv "m i„ (y"3Xin '’y)
d’isd aiiD (p^nsi nto’ri’3D) x3to hy ^odi 'n xdto iy  i^x  (Dtr) 
iy  .'ain xdto hy xip X3TO iy  : ixd n  nnoo .^dj ivxi "X3T0 iy „  
p i ,]xd ’d (53 noy nnoo) 13^13 ' i i  'nn ^ ts  .'ain ima h y  xip ) m  
nnoon h& ’jrn  phnv  ^Min x ^  noni ,QUinD hy 3inD3 iy  ^ "'^ "o  .'xi3 
hy inDi’i„ xipoa Dtp ’d /ain i its  i y  xip *jii’u h y  xds’x ,^31^0 
" 1’odi,, tist^o pn’ pi ,|iT'i iy  noo ’m n'omni mi ^ n ’S
noy d^ i"aix '’yi) ."v ts  iy „  h"n " ’oo m’„ !?sxi /'xdto hy„ h")£ qxdj

.(280 myn 64 moy *]xdi ,U9 myn 46
i"b "iDnni,, oain!? î  mn idu ’bh -1’in i m moxn nx a»i” i (3 )̂
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ony'Dö rrapntp ionty nxmi /'rpnus nx nsV*!* du is m a  simncy p'3 
hv mVsn3 vn ornios o w x m  ntyy: xV nox,, (npi tnno) V"m ptid 
nonVo nwyV ib v  xV D’oyo D’Vno ynon mra» ’sV /"tn "onVnV nt̂ o 
’33 isV’i 'H1K3 'a ~nni 'nnon tfTi’1 (53 -noy irV is) vVy nmooi ,ümai:i
m  nmjn 'isd nap nyi ntauvsos dVix ,0x3 i prn /(o"̂ 5 #a"V iopV) .tdo

.(Dtp '̂ y) innxi• t:

203 3D 13103

•pbn

,D’3i  pti>V ''’xmo’xV„ /xmo’xV 'n nox V  Vxrnj» n^y n^x (3 ) ,33
y w i  /,y /i31yi -pn,D s-noxn ’3Vo w V  nyran

nxsxioV npyi '131 nxsxio Vmm 'n 3xioyp’i '131 nxio w  (:} 
□nsD3i (myi no\JV3D) /'nxsxio loxr, 'n ,*jioD.n pios3 "3 x10 nox’i„ pi 
,D’Vysn ptpVD mn’ pt?V "nxsxio,, oV33 np’y .”3x10,, ,"’X3xioV„ /'nxsxio,,

.*]Von ix noxion noix ,"’3xion„ aytom
-jnVon X0 3 --- - xVnp pa’t£” 'n mtsm *pnV3--- Vnpn nnV’ H)
.marn 103 0:1 ^ 3  »oo o’3nVo d:’xb> ’sV "pa” » ’,, ptwnn 'nn .xmn

.(pans pa>V)
xm "ms Vyn dix,, m s Vyn dix mnsV 'n nn:n hv na>x nmns (n) 
onx mnso,, ('n ,:"d /idt) nox: p i ,('’ X i  /xi3) "ann: dix» V» ouin 
nm xV Diponty nxm /'ms Vyn mnsV,, 3 imn pete 'nn xVa> nooi ."ann: 
x’:3no xmi,, : y"3 ’V 'nvon 'nns pi ,10»  hv xnp:n nno3 xVx ms Vax

.̂ "■>y 'vn "nns Vyn onx3
,"n3jV„ 103 rn3J„ a>ms m p n’3 xmxV 'n 13 ns: b ix  ’Vix (1) 
n:ii3na> p”n "imx„ xVi "13,, nox:» noo» n"V:i ,mx3i y"3xn '»y ,mpo 
.nxsn pa6s 'nn xV *p’sV ,(x"’ pios) ppV oyVs nox» 103 ,"13 anVnV,,
’ro Vs yoa»o onsos "x’OD’p„ ,p«TT3 x’OD’pi 'n GT3 □,oopi 0)

.irmsn m o  ’sV ’"anss ,o’oop
piDS3 nxi30 .'n onp ]o n0’0 xnxi 'n ayVs Vx D’pVx X3’i (o)

.('J ,X"3 .'X13) "lVo’3X Vx 'pVx X3’1,,
/i3i xsm anaoo ps: xoy xn 'n '131 D3’i xsim nyn n:n (X’) 
iox» p’3 ,n"V*T xVn "onsoo ps:„ npy n"V ,"psn„ onson non: (no’:i’3D; 
y"3’V 'nvon 'n3 ü.ii .nunn v'i xVs "xsn„ V"a "ps:n„ pt̂ V Vax ,"xsni,

."ps:„
no’:v3D) ,p3ty,oV xVn m mp xiyi 'n p3oy*pVnV ’nnV 'n )xo (J1) 
dŝ 3 n":yV .'̂ ps^oV 'n mp xiyi mV„ onso 3113 (148 pro '"2 ptrns 
'■v) pann nV’Va*3 1x3 iox xV p  m33,n ’:so '"n 3ido„ ptrV3 'nn xV» 
gnp xiyn n’V„ ann xV» : wtd o"3i ,n"3pno (x"3i .to"1 ,.V'3 ]opV



■fr yoti/D nny ,'n nso njjna iV xa v b v  isiöipo nv-ia» ,"'?2Wch 'n
.1T3 nn^Di njyo

’Vx . nsVn xV noV m"V pios p i ,tpdV 'n noy -jVn nyV3 ind (t)
/n ,T3 'xi3 » " d 7,y .xnmx 'n 

(3"’ ,“i"n /p'i) vVy miDD/m n id d̂ d tw  Vy 'n 'n *s nx -jrayV (n')
.D» »"Ö 'y

2)12 (2"h pi DS) "1D»V ’nXX\, (D'TBDn V33) .n’V 1D»V 'n iV 1D»V (33) 
y"3'31 Vl»X“)33 "1D»V„ 148 pJPD '>"2) X” 3lVl3 HD’JV3D3 /'IDOdV,, DnBD
"1o»V uV nm’ xh),, 103 ,d»3 "ita»V„ an\3»3 ipy TjyV ,"idddV„ cn^» 

/'1D»V„ ’"n crs ,0 "’ .3"») "id»V Dim ’V vnn ’3„ ,('n ,ta"3 .x"tso
nVo SpDm .X3D JTlHtt X3D NTTT! XinX 'n niD TUI niD TU (13)

♦ain3.n ii»V TSp mxVoV "xinx,,
□nson nm: intwvsD) xVms dv npniNi 'n Tpn Vx pnVni (nD)
V’.nn myim »Dn,., idd ,ny\jj3 mpsnnn yo»D xVni3 oy p»V "xVnisV,, 

."xnn ay xnn,, 'n ('j ,v'3 .'id») "nmnx Vx n»x nmm
onso 3n (nauvDD) "x^ni33„ 'n v p n  Vx oyV3 b n  nx ynVni (□»)
"xVmsV,, ,p»Vn ’svV 'u»m ,oy iD3 ny\u yo»D 3": "xVnm,, /'xVnisV,,

.nyvu xpn xVi ,Tpn nsV nmpnm n3»on miyo»D nvnV V13’
ix »3  "vsxV inn»’i„ V» Dinn .misxV t jd i 'n vsxV mn»’i (xV)
Vy t :d i„  <n"3 ,n"’ .3"»  — .x"d /d .x"» — -T'> ,n"D /x i3) "niöipö 
mn»'! np,i, (n 3”i -13103) » t u »  1D3 ,*]xVd V» vsxV 1x3 » t s »  nxu /'mibx 
IX t^ l “dV "VBxV,, 1X3 3M31D ip” 1»  It^BXl .(3"D f,y) "lDy 131»  VSxV

/'.TTlX 1’SxV„ 1DXJ niDipD
’in nxn ’onp 'b* nx 'n nuV im n d v  '3 iV |D»V mxs’ (3V)
,*ny ii»V xin» ms1 y i  vVy nTDD /'Ti„ onso 3113 /VspV xmix3 VvdV
■)V’i„ (n3i 'n o ) V"in n»-n3 ,h^V "pVnV "jjisn n\n nVnno ’3 T iyr : njV3n 
□’pVx 5]x in ’i ,Vxi»’ V» nuyusn no» n n »  (x"3 piDB) 3x10 n »  oy oyV3 
n»yji n’n D'Dn-1 V» *]xVd (3"3 pios; iV id»V 'n "|xVd 3S’n’i xm iVm ’3 
»TB  "DT„ .(D »’"»-! yi»V) ""I3X’l XDH1 xV» XIDhVd lyjDV »"1’B ,']tÄ»V iV

.(nx3 y )  ,))^i p»V
onso 3ii3 13) MinnD nnpV n ’Vyxi 'n msn nnp ix 3 ’i (dV)
’S3 ^lpon iV mxmV d»V ix’3n» yo»D "n^Vyxi,, /'inxi,, x"j (0’p'iiD 
lVx no noiV vdVsix iV mxmV 13DDT npD V» D’pn» n»y»„ um ui » n a  
" 1’r.nD,, ''nisn,, 'n xV m qi»di ,onV ixon xV» n ip in i onx ’J3 jnnV l'X3 

•iVxn D'pn»n ppnm n»y xm» idiV ^ 2 2  "'nnmo,, xVx ,idi»s3

(xuiVi3i nü’JV3D) 0V33 ]3i ,n3iD V3 Vy 'n n3iD3 V\s*i is  (3) , : r  
.yiT p»VV oipD i'xi ,n3tDi n3iD V3 Vy oyun .pmo irxi "xnDno,, 'nso 3113

?1PD3 nn3ino " 'jx i1 no„ mVo ,’jn n n  xom^Bi 'n 'jx i1 no 1311 ü)
.':x t  i» x  Dyoni

JD 3 3  p1»  -QTUXi 204



■]Vn» "naVxi “pnViy Vy airnn,, nox»o pn .'Tn' 'n ’b » -jV’i (o»)
1 Vn» "’s»„ »tb» n»sxi .win *non xV»i onx di»o nna: \m xV» nna 
n x ’nnay’Vpon ’a„ iod ,nio m annm oms: nn» nnnn ’»xna nn 
mV»n loya» V"1 myi ."nnay 'mm nx„ 'n ('’ ,n"V .'xm) "mn pmn 
."xi’V» xnn1 xana hy,, ’"n ('a^"1 /y»’) "nstw nn Vy„ nnno pxa ap»m
ppV ,oyVn mV 'n onp p  no’o ynyi #n DyVn Vx D’pVx np’i n) 
p»xnn psVnno» »’i ,(omn onso myi nauvno) ,nyVnn 'n ra  pios 
'nn n"yV ."ayVna,, ix "oyVnV,, on’:» onxpai /'ayVan,, ’:»m "oyVnV,, 
nox» na nox: xVi ,ioy nnnV iVsn xnt̂  nonV ,('a pios) V’yVn:i "mV„ ]xd 
tsnnoi .'n ,n"p .nmo) i:mmn i»nn pi mana Vmn’ ayVn» pn1 xV n ,iV 
nyn» nx iV nox nony nnx na y»n iV iox oyVn Vx o’pVx npn,, (nnn 
□nsn (pn m ]r: »ms) iop’si vs op’y» vsn nnn oî n 'pi many mnmon 
□mnn p»Vo yo»o pi ,o'B p̂na) "mno mn ■jxVo xwn mVn noDo ympn 
"mnn mn„ ,vb *mn pn: mn nmnn» xVx ,nnm» no iV nox xV mnpn» 
p»V m nox:» cipo Van m na»ni pn ,"V’Von pnai,, 'nn ra  pmsi jxa) 
p:a ,"pna„ 'nnn p::’on m nox: xV» oipom ,"pna„ 'nn noson p::’Di 
(’y) noix xV apy1» ’sV ,"pno’n pna,, 'n (n"’ ,': .'xnn) "ppvV noxn na„ 
'n □»’!„ to  xVx ,ioy nnnV mnpn Vmnn xV (ra ?*.db) □» Vnx ,(’"»n 
10a /'oyVnn n"po no’o y*iyi„ 'nnVpm mn >yV »mso» 10a ("vsn nnn 

.'"nn xdsVo nm ynyi,, 'n n"a ,'n .'i»») "imon »pnn 'n in»:is’i„
"nnp,, ,"oyt„ ,"nnx„ p»V .'V vnn xn’x 'n Vxn»’ noyi naVi n) 
.nnnam p»n:i p:y ’:».n 'nnV^na Vspn yi:oVi ,"aiV„ p»V pn monxn oVaV 
ia’am„ p:a ,moipo nnnnn lanna "’V nnx„ p»f*V imi»nV "’V„ nVo rpDim 
.48 nnyn 37 moy n"Jix '’y ,('a ,0"’ d») "pnV xsx n^si,, ('1,': .'xm) "pnV
TnyV .soVy p:onn pTny pnninVa xoy xn 'n p»’ nnnV ay ),n (o) 
nmy pnmnVn 'n„ 'n (n"V .'nnn) "i:nr nnn 'n„ n»o nxin: pya ,xmV 

.(□» oipV' ;'y) "xnnnnxV Tny xmn xoVya pnmn^xV
'n "□,i;m„ .ktoj p:nn’ xV x’ooyai 'n n»nn’ xV G'i:ai (□») 
moy n:’Vnn) ns’ x^yai nmooi (148 pro '"ai ,p»ns mournD) "x’ooyDi„
DD’Vy n»im„ 10a .pn^m pn p»V »n'B "n»nn’„ ."x^oym,, ünson n: ,(88 
p:n: on» ,onjn Vaa üwn: p'x» m:na x̂ ooyai ,(x"’ ,n"' .''dt) "mawno 
’a„ 0"a ,i"o .'on’) aina» ioa ,i:n px » ’x nD” nŝ xa ,o’w n  Vxn»’i n’Van 
ob»oV *pnno’i nVa ntryx xV "jnxi no» -jmnnn n»x o’i:n Vsn nVa n»yx

.’"»n p»V ,"“p:x xV np:i
pn’Vy moxn apy’ nmn x̂ pnyn ’:o’oV Via’ p  'n apy’ nsy mo ’0 (’)
,D’pn D’pVn V» nsoo pxV oiay ’mnV V»o ,"npy’ nsy„ .xy~xn xnsya pion 
ynnxo nnx mno f]x» pixn ,onVi:n ü’:apn ,"npy’ nmn x’pnyn„ cm 
mm„ n:mx npy’ ^nan:» noV DiVp:ix toim ,ni:oV n»sx ’x onV» ü’V:nn 
'nn» mi ,(n"’ ,n"a .'xna) "na::i missi nonpi no’ nansi pn.sn isya ‘ym 
ni:iao im» ,"Vxn»n xnn»o ynnxo xnn ix„ : "Vxi»’ ym nx nsooi,,t t ; * —
ynnxo nn ix„ mVoV d: -j» io "’:ooV Via1 ]o„ p»V — .oViyn mnn ynnxV 
’:ooV Via’ p,, Vsan yi:oV na "nsooi,, nVo VVa 'nn xV ia’sV ,"xnn»o
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)wb xao3 xb '3 ,"D13D„ nVo ion» rbi3 d"3 nyi3 xVi ,'i3i "xm i»jd 
.y"3'̂  onvonsi d'3VD 'ains pi xVx ,D’X'33 bv y"3'n3i x"n3 "D13D„

xnV no^nn ipyp ,nx’3 ]w b  'nn .'O’yp’3 ><mx 'n 'ns X3 p  cp)
.<;n ,i"3 /xi3 »"o '»y) ibx  dv nvnV Dipon x̂ loy

3in3n iw b  'ain xb .nnsî ni 'n ,!? innpi : i"3 pios pi ,'V i33pi (□*)
’B3 'n D’n  ivx,, ,D'oys ii? ioxts> inx mns  ̂ ^d’ yxv 'bV /'mtaib, 'iim 
,0"3 pios) "rwyx mix 'n 13T icpx b „ Xn"’ pios) "i3î > iw x  imx 
iBfn ^ix„ m 'B3 iox3tp 1031 ,DtPO onix 3ip̂  b in ^ix mmoxn njusm 
V'iJ x b  b x  ,nny jwV "mtDiVm,, 'amty mi .(i"3 pios) 'iai "D̂ pVxn vya 
?bn '»y) ,t3bio Tny wxtp miD i''un ynDn ,'133 oy Tnyn obb̂ os nsDia

.(x"1 ,3"’ /'iqv TQnst?
."xin xm„ 'ain xV iit^b ’bv '3bo .myo xi.n 'n 3S3 13ni (r)

XtP3'X '33 Xp!?X ICO Xtt>3'X '33 ’̂ '03 X̂  'n 313'1 b  nX X̂  (0')
?ixi ,din '333 nmx nhm n"2pno nV'̂ m i'3yn 1133.1 '3BO .p i3oi pox 
,n3tpnoni D'i3in b x  vw  enenn n3’H33 irn^y1? n"'BMO pmn p'oin 
noi ,"̂ x nx x1?,, m b bv Diain "xpb io'o xt̂ ax '33 '^ 0 3  xb m b 
/"1'31301 1'IDX XtT3'X '33,, "nx„ n b  b  Diain 'B̂  3D10 ,"313'1„ ,^1Bin
'̂ '03 xb iap pts>b iox x î /'xt̂ 3’x ,33// mbn oysn ny mny oyom
'3 ,“|3 b  llinOl 1X130 13W 'b'? ,"Xpb 10'0 }'31301 yiOSl XIW'X '33
Di3 D'isi32> ,D'pb nox D'31301 din ^  n3ii3ny mytaV 1»5X

.nox i3w  □'iDixi
i3yo  ̂p u  i3'xi xid'3 '33 'I3iy3 x̂  ?]xi 'n Dmrni dix pi idbO 
.1X13 ,"l’3’m„ D’1BD 3113 (148’"31 X"3lVl3 ,ntt’3V3D) "1'3'n,,) pbnOl 1'2'n
p)x mno yia>bi ."pVonoi V3'm„ iotf> nan i3'x^ bsn yuo1? nn  o'o^ntr
,plDB3 "XB>3'X '33„ pt»1? whüh X?CT "X1D'3 ’33„ “JX3 IOX .(HJUTXin 1"1 xb  
'?'03 xh„ loixtr 103 ,"xpb* i3iy xid'3 '33 'i3iy3 xb sixi,, ioi^ 7 1 a irxi 
10 '0 „ m b msno (.i^yon xin n"3pn ioxo^ »b̂  "xp?x io'o xî 3’x '33

.'|X3!? D3 "xp^x
'"3i ptrns ,no'3i'3D) T3yi iox xin 'n ,nwy' «Vi io x  xinn (otr)

• • x

,'ioaV nini'0 x̂ n» 'B1? n"b xb "xin„ ipy ."xmi,, d'ibd 3113 (i 48 pj'o 
■jsn Dibaixi ^'on1? x"ntr 'bb oaox ,"xinn„ bv x"n nnn niB'Din pneiom 

.DUin3 x"nn o'om^ 1133 ,obio^ monn 13113

n'3'3'13'x n'i?'3p p i'3  xn *n n33't̂ x x î i i 3’' 'ninp̂  *ji3 n3n (3) 
/'.1’3’3’131’Xl,, D’IBD.1 nD13 (.1Ü3V3D) "n'3’3'13X„) .T3'0 ’n313 3’nX xVi b l^ ’1? 
.(i,,!? pnâ o — '|i3'3'i3'xi x"3 — ."3'nx x5?!,, bv i"i ^ 3^3 ncon i"in 
nbp yitrb D3iino ô yô an D'i3i b x  nn’p̂  yvb b  ,"n'̂ ’3p„ 'n "'nnpb 
xb ,ni?iys b x  nbp xW 'b̂ i ,('i bs i"o /3 .'xi3 'nnn3^ D’b3n ;'y) 
n'3'3’13'X„ 'n ""|13l„ ."p1’3„ IÜV2 X̂ ?X npo "X313 „̂ .10WB3 ""J13,, '31*1
iox3 xb* 'zb ,y"3xn '"^13 xVi ,i3y i3’x oainon nyî > "^xin1? 
nx imxtp 'b  ma ,'nnp  ̂ ni3i3 n3ii3m ,'iia ix 'iia nnn npo x^x ^131

.15 p^D '-OIOS 206

•i?Xll?’



d: .npy’ mana phh: mVb mV mVancs 'n apyn ps o’an sV (kd) 
sh ,iosy oyVa sim ano ouon onn sV i»itbi ,n"apno nhV»n mon mn 
"mVanos,, nos sVs ,msn irs i:'sn sV »d 'ui "phh: mVb ’h’dd sh, 'nn 
/'phh: mVb„ 'n "ps„ ,nnaa nmn ’:s ynn mon n»Bni nonn mna p»Vn

.moipo ns»na "pyo nVs„ nos sV yno y"s
nan ,Vsn»n np» nisV nay sV f|si 'n Vsn»’a Voy nsn sh (□») 
losy "»io "mVanô s,, ,v:sV»nosoV naino sm» ’bV ,VVa nann sV "nsn,, 
p:y »nsV "np»„ nVo *pDim ,nyw ioyo ,"nis'V„ 'nn "Voy„ -ioy nnsi

."np»,, üunna om:»» Vyoi hy V» nyum
nnDna maan \jbd n:» .mhn soni sspm 'n iV osn msyina (aa)
snv:n„ nos ia ssva ,mna di»V ny»V psi moonm nan nnV iV n ,p’onn

T :  • *

s"n 'bd "sspm,, 'n "msyin,, .□» nnna» no ŷ ('s ,i"o .'io») "sm  mhn 
.□m p»V "osn„ 'nn» pn ,p»snn »T£D nau nB’uy p:y sh '"»nBa

aô n ps s’»n: sV ns 'n Vsn»n oop sh apyn »n: sV n (:a)
sian» D'sn owroon sV » t b  .Vsn»1 mana pn spEj? sV ?]s i apy’ manV
— "»n:„ nhysn ma» rpVnn ,Vsn»’ nhnn 0’ssn D̂ ooipn sh apŷ V naio 
,"np» ms'V nay,, — "Voy,, /'phh: nVs„ — "ps„ hyVna onyisV oop 
mi — snnao m„ (d"d ,s "’ .'nan) "nVVpn nsi,, — "nanan p s „ pi 
irso» 'bV ,Vsn»,3 D̂ oDipi o’»n:o ps» iov̂ eo 'nn sV» n"V:i .''s'ooVo 
v s »  »n: Va„ ('a ,n"s phn) an nosna ,d’:od3 D’»n:o vn» omoJi D’pns 
»ma ps» » t b  nb dji ,"»n: irs hs» p  pjvi annas nay ty^sa 
'nn snô o,, nos naa» nns noiV ins ps m n ,onV pnnV ha1 ooipi 
nos1 nya„ vnns nos» noo dji ,"pmra pnaVo nra»i pnnyoa pnpVs 
□unnn njva» ’js noisi ,"iso nsVsj nhys bv pn» naio "Vs Vys no/iai 
nhnji naioa a^sm D’sn iV ü’onn Vai sm sV ,iosy Vy nois oyVa» 
Vs Vys no nya n»s Vnjn dm nt ,uisn n:j DDnaV nnaio sin a"sysi Vsn»1 
n nanaV nVVpn ns ”ppVs 'n iBmi,/ nos:» loa ,D'3inai D,s’a:ai nmna 

.('a ,'orn .'n ,'i nâ o pi .'i .'n ,:"a .nan) "”ppVs 'n pns
'n "oip',, .Vtwm snsai n» smVa 'n s»:ns nsai Dip' snVa na)
.'Vnn) "noonV nnyo D'p'„ ia ssva ,n:noa nnoi nanyoa mn pjy "n»„ 
sVi dm nnyo yo»o nnyo) un’sV nyion dm D’poi a'»o ioyo (o"a ,i"p 
"nnyom nn»n cpana ssva .(n"a piosa 10a "nn„ ia nos: sV» 'bV nnn 
"onnnso noyn,, pi .nap nnnsV njpoV iVss D’pn:» .('a ,:"a .'sna) 'idi 
id i» bd D̂ nn sV» noi .□» »"o ;,y m:n p»V a": "sn»i„ 'n (o"' ,n"» /io») 
n»nsV ni:i» rnVoa nns p:y V» ns’Vo Vss mon iann ’bV sm  "oip1 smVD,, 
nos n:non p  nsp nsn» )vd ,p'onn nnssn nann: d: mai ,o\r:y ':»V 
ona:no vm pnsn t̂ iaaV yio:V is»:n,»ai ,s'aVa vV»i noa D':m on nny» 
mynsa n»’ sV„ 'n "nn»1 0'VVn om p]na Vas’ ny aa»1 sV„ ,snsa dm sjoi 
Mmnon monV "mynsa n»v 'n "aa»\, ."nn1] ŝ ooy 'Da:i Viop Viopn iy
»n'B "Pjnta Vas\, .isnsa "n»1 sV„ ,n:noa ioyo m ,"n»„ nos nVnna» 
V’OfPn 'anm„ 'n (n"o ,a"V .'nan) "n^a Vasn ’anni„ 10a mmn p:y am:»
ny„ ,"V'isp Vop'o„ cn"D ,s"oi .j "V ,r'V /sna) "Fjov fjma ^nta» /'ŝ ooya
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-d  pbn nm on 208
7n ('1 ,tS"D .'Xn3) "ĉ X inn,, 10D ,21 31H l^y’̂  ny löytD "VltSp hapm 
'n "nnty’ D '^n  m i„ .nty ^"a 7,y ,03tp ’twx nann Vy aoia "hisp lVtsp,, 

,D'Daji paa ,manxa "]m , jwVa "üt„ tsn’s ,"x’aay ’oaji„
;X’tpmmanpVpnhx 'n o’Bmj nxnpV oysa oysa -]Vn xVi (x) n r
■jVn leoyi ,naV owna nnx -j*?n nVnnacp ,pyn myanV vnhx nVa P)’oin 

.'"wiisa nyn vy ona onanh omnuiy matnV ,omnx onm mx dji
dbh„ tsn’s V"t '"an .'msx xnanaV ’wi 'n ns iman Vx-am (oa>) 
Vxna>'’j3 myn xVay V’3pV’iaa, nonan vjsVmna' "laianna :vjs nanan Vx 
bw minna mpnpna mxnoua p v*1» l"3ann ana vVyi "'.msx xnanaa 
Taix ;’yi ,’aVam’ Dumn }a pa nain» ]nspa aina xin Vax DiVpjix 
,ojitrVa msVnnaa' mn pjys rrow mxnou my xmaty (290 myn G4 may 
mVan n o  nun»n ansai ^®Vn msVnnm"yV o:ax ."ynax xV ’jxi„ :amai 
yiâ Va ntswsn nonani ,nnx oipaa •namsa' laa ,nnmxa xnouni* jatj

.npy ainan
ma apy’ ŷnx xats xa 'n Vxna>’ ^nuat^a apy’ -j-Vnx iaa na (n) 
nana  ̂ xVx nanaa Vxna>’ nana Vy apiatr pyn onn xV .Vmn?' pa^a 
mx’33 nan on “jV'xi ‘xaa oiVpjix nynVa> ’sV ,VmV 0’mnya' ynxn n:iK,::i 
p  nxia: nm ’niVy nna»!,, 'nn "D’pVx mn rVy ’nm„ naxjtr las ,mnyn Vy

.('m -'a) mampn opiosa naia pi ,"'n onp
aiVa”! ’.nuaa X3nnm xaVa ’ao’ 'n D’an ons3 lymi vVna ma bv (i) 
onn,, mnx naixa> naa Vxna” *]Va Vy nsoia u nsrVaa' p”n .vx’ao vaaya 
rnianaatr onsnn lina ('a ,n"p .'nnjD) pni’ 'n ann pi ,'iai "iaVa aaxa 
/'vVna d’b h’ ,*]Va p  -jVa onV ’m xV„ oVVpV laVa mn» na praV ux 
nwsxi ,mx’aji om’{y ms’Va Vy mainn 3ina ,ainan v̂ h> VWn anpV nâ pi 
,('a ,‘b .'Vnn) "\imVn„ )wb maamnn vay "Vm„ iaa "’JD’„ "Vr„ 'ann̂  V"’ 
iaa ,o’a Vsx c’aVan nmtyaty ’sV ,ntra’ n»x "xanmn xaVa„ 'n "ca,,

T

ma D’an Vy xVx maVan nx 0’nana v^ n"n :('x ,a"’ mmin) wjbw 
('i ,V’ .'im) "i’Vx vnrVn nusV« ioa "’m:aa„ 'n "vVna„ ,omaVa iî ancy 
oal ,"iyimi« laa 'n "iymi„ ,0’sjyi nmai "n^ nmnaiy xssiaV» ’"n 
vaaya,, 'n "ü’3n D’aa„ ,('a ,o"a .'xn3) "’Jix n’»xm ’na„ ym Vsx xsaj 
mna’x ninmx„’"n o  >x"b .'m') "D'an c a  Vx w iw  mn ’a„ laa ,"vx’JD 
x’aay’oaj mx„ 'n (a"’ x b  .'nsn) "ipr D’a’ ystr ’a„ pi ,"vx ’aD paay Vy

."vVa”
''□na Vax’„ ,vmxjD x’aay ’oaa Vxnc?’ n’3 pVa” 'n vns o’u Vax’ (n) 
/'omsaa ix’üia Vx„ Vy aoia^ ’"̂ m y"3’na xVi ,Vxn ’̂ Vy x"nn ’sV aoia 
a-iaan Vsx nax naaty ’sV ,"x’aay r̂p»’,, 'Jnn xVi ,o»ian lVax’̂  »n’si 
nana xin iaoyi ,nw î "ay (n"a ,a"a hyV) "Viap Vitspnv ny mynxa mt̂ ’ xV„

.pxn nxi3n iVaxtr t̂ iaan nnx an3^’3
on’masy3i nax: iVx3 /vp:sn’ pn’aVa mmai 'n ona’ on n̂iasyi .(oty) 
î n’s ")ipjsn’„ y"ona’„ o»aVan mnsixsty nmwya omaVa maisyna ^n’s

•D’iuynn 3ina omaay lwn’ #on3 ujym^
□yam D’3i p^V "vnnynxi,, .pjom pnnynxi 'n vnö’ vsm (ov)



"fnö\, ,niaixn niVmai mrnü io _i*?d ,na’an p y p t b  "vam„ ,i^nj’ oniaixi 
^  o^inan m n  niaixn *fc>fw v'y nannn ,non<n na’a i ,pno

.'"«nsa nsu p i ,o’onty n"’1? pxn  p^nnni d’d̂>o
/'n^yiyrnn id̂ o n’*?„ 'n .'o ,o"ü .'sia .n\i’0’p’i  n’1? 'n ’jo’p’ p  (ö)
maini rpioi “inn p y  niytymn iii?*? ■py mnx niD^oi nnn didVö Vax 

.nmto oiy ’Vn oaixn pxn  non imn^ naiiDn ixd d îx
.'xm n o  '’y ,ni? piy„ y"n’ 'nn rfr bvx 'n "pipo.^x -j*? m n (x’)

•'D ,X,,!?
ijx ix ,, pm  nmnn nnnn nVo "id„ .xdVo mp’ id 'n ddid -pi (r)

/idi -ĵ o Dip’ i^x pm "nnp x̂ i uiwx nny xbi
nnnnn nnny p y  'nn x^y noo pi^m  'n m  ’an Vd ip ip i (oy) 
nnnn ,"ipip„ \noiy 'nno p i t2>"m n"Vi rpVnn ipip i iod ib h w  nxu

.'"vn 7,y ,"xtw’x ’jn„ nv ’:n bib yx i \iw
yvb pyn 'b5? ionn .npy’ nm o nn n m "i 'n npŷ o im  (tr) 
,"Vxin 'nrwo m m m  p n „ ’"n ia"’ ,'n .'sm  "m y  i v  tx„ m xai’D ,nnn 
mxn,, iod mnmai m n; pw’? pn’ nnxn bv nonVon nai nn Vaxy nxm 
mninn,, (n"’ ,a"’ oy) "^x omy^s nn  nny,, ,(i"V ,1"’ .x"y) "Dmy^B nnx 

.pyns '’y «('* *i"d d v ) " i i ’ nonVon ix„ ,(its ,'b dv) "nm n im  bs
onson noia monvno) n n o  rĵ pn -jidd ian 'n pp yVon o’yi (xd)
ynsoy iodi ('x ,i"p /iruD) V"m n n o  ’bd ,’iia in  .my y v b  "’iyi„
yVon o’n „ manny ’bV "“jntrio in’x„ nn’V io ixy ,y"n’ 'nn ]iyV nnnxn 
zwb nn \jn iDiy nm pi ,nnyV rjx p  n n ^  /f"noin n ’BD nay p i  "pp

.(V'non ,oy 'mao (,y) mm nDyVn
"no iy „ npo nooynn ,p ’ny’ nxiinx 'n “pyn n»x no iy  (nD) 
mVo nooyn ."*]jinn nxnnx xo iy„ onso nnn ,i"aix ’"y (nyi ntwvno) 
loyoi n"^n i"o^ P]î nn ''no by„ iod "no iy„ ^ i’Bty nn^ n  "xo iy„ 
n̂ xtsm idiid F)’^nn oi^pjixi ,"jn^n iw x  no  ̂ pp lyoi? nm’ dx mo5? 
non nn’ m nn^ ,"*pp y^on n’n „ nî ot5 n^yo1? imno loxon ma^nnV 
i x w  Dy -jmn iw x  p  nt̂ yn xb dx^ njiiD.il /nt^i^tr iod ^x in1? 
V"ai ,m^pjix bv pty^n ’d ii ’B̂  irx  "xo iy „ ■jiĉ t?i nyn1? nmny p n  ’jpn 
ni^o^ ’bVi ,oipo nrx^ nyunn bv ni-w ^ax *j”b> x̂> "xo„ ptr!? ,"]xV iy„ 

.Dî pjix p ’0^n ,1’jyn D’yonb na,!?o pi "no iy„
oipo ipBj no’ji’DD DiBin) /xono pitsa’ iy’Di 'n dmd no ü’ai (id)
"D’ai„ .(xonny onoiDn nxno nnpm pi idbiji ’x o n o  nVo b v  nrnixn 
,i"d ,'xin) "myio minxi,, ,nmjx loyo "iyo „ ,ni’jxn D’xnn anna ^ i’B 
loytõ (j"’ ,n"o .'yn) "nna’ s)x yn’//. ptr1? "]moa\, /'morn ny’Di„ 'n (V'd 
-jny ;,y) n ^ x  xm "D’nD« ,"’xono„ 'n "dmd no„ ,D’pyiji ü’xip: im’^ 
b v  mm myi nt^x w i y  om xono n i’mn ixip’^ oiainn pjiid ("’p^ox„ 
ninDty no®? ionc^ i"y^ nxn .on oa nnxo xin’? nnyh ’"x xmty dib 
î bji on  ̂ nnyn^a p  "jinoi mny!? D” oim a’xnp im itd v o’nno vibo

.onn
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,42< p ro  ’"3 .'jvao)mysxVyaV'n 'u i i1ys VynV Vxn»’ “tom 0 ),nn 
noxj» npV noia» ,nnni’o "mVsK, nVo ."nys «Vyn mVsV,, 'isd nnn (nyi 
V’n»a xVi ,t"y nny» nnyn nm p]x pinn /'imnVxV vmn»’i„ -pooa nVyoV 
('n pios) "mys VynV dhbjuh v»jx nx » ’x u in (; ppV p i ,axio nunn uw 

."mVsV,, nVo nisDin xVn "mys VynV,, nson Van
.'ts .'si»)/'Vtsp,, anV loinn "npn,, p»V .ym 'n onu» nx npnn (n) 
ino xV» tionV ,ny'j®i ny’pa \> w "ym „ 'n }xai (i"o ,3"’ .'y»’ .n .n"i 
mi -xotn inio’ xV» amnmn n"npn no»» nm n"oa xmxna ,im nnn

y"n’ 'n '’y .iV iymx» d’dj n"’ö nnx

d  o  ro  phn nm on 210

•DH

y"s .linn’ V'Eprn ’x:noV p’yx 'n omx annm omon nx m s (ns)
□’m ii»Vn nox: pyn Va p i ,crnn 'V "Drvam,, ioa "■pVtspm,, onn xV yn» 
D''n nyna noiV vxi /'oaV iVaj n»x amVaja oaV nn omms,, (-poon piosa) 
mn’ 'Vn "annm,, nVo d > 'mn ,mm 'V "p’yx„ "ins,, 'n n »  ’sV : nVo»i onV 
"□m„ ioa D’m 'V "ip’yx„ nnnV iV mn» ni»pnV » ’ my ’a /p»Vn nn»nV 
Vsx nox:» noo p”n» V"’i .□» »"o y’y /'lõim, nmn» (n"V ,i"ts V’yV) 
ounon nxo Vxi»’ un nopj opj„ m  .'n ,x"V ppV) p o  nonVo Vy m n 
mn n»o» 'ui "üanxo isVnn noxV oyn Vx nami ,“joy Vx *pxn mx 
yö»» s"yx V"in i»nn p i ,Vxn»’V nmx nns’ xm» ’"y nopm m»yV nns» 

.’"»-) '’y ,m ’x xVi nno»a n»y nana miVn inn’D»
V»V .inn nm xV 'n pnxi n»o mpso » ’x nm xV nVxai (id) ,13 
(TiöD.n piosn) » ’x ana mu xVi iaa ,"»rx „ nnV 'runo VV»jn "» ’x„ 
ixa üjox ,G’m p i ,"»j’x/; 'n (o"o ,x"V ppV) " » ’x uoo nps: xVi,, p i 
nm xV D’xs»jn ompsn nVxa :nm n xVx » ’xn nmnn n:wx nV’V»n

.□ui»xm nVx p  mx
ntsuvao) xn»ja onpi 'n m yn  Vai 'iai n»o usV nnayni (n) ,ir  
p»Vö nnxnD nnv "xn»ja onpi,, nonm ."xn»ja Vai,, .'nso ana (p»nsi 
tss»öV nay nnyn Vai nnsVs nua» ,mian» mytsV n»sx ’a "xn»ja Vai,, 
n»pn p»ns D"a ."xn»ja Va onpi,, mo 'nna p i ,Q’x’»jm myVxi n»D usV 
xVn nam ’̂DinV xV» DiVpjix ■jn"' P  DJ0X ."xn»ja Va onpi,, nox xV -px 
nnxa nnxn„ la xs” a /'onpi,, nmnn noix» ’sV "Vai,, nVo o’o»m ,-jms 
"Ipoo,, nVo uso nnxn ts’o»,n /'xnom ipDD vnm,, 'n ('’ ,n"’ .'xna) "non 
"xmyn mV,, 'n (i"ts ,'a .'p’!) "nona Va Vx nnpn xV n»xi„ p i .□» »"o '’y

.□» »"o '’y "Va mV„ xVi
□nson nonJ mn’ 'V mmxV nouvaon i ’nxV mVm nx onnn (o)

t : t v :
nj»o »oma my vnxso Vax ,o’snon mytsV vna»n nVnna .ioi»sa mmxV



211 ro  d  d w ö  im o n
o^nsna nns nm  /rpnsV 'nnt? nsrBs n ,n^nVö ’nVnm is3sVn onn n"sn

■mnV xin ttnv oma
/n VV3 .ji"ö ,3"’ a q w  *'V /V"i nTuV 'n isbpö npnV (s1)

nson nann nV .nö1» Vy iinsnon sö3 'n n onna ns?s3 (t)
Vitsa, y"mV onvon 'nn pi /ptsw Vy„ /ppk3„ 103 nytsn o^nsan nm 
n onnap iöD njronp nt^BSi ,ninnn ptyVs m n  DiVpJis dVis ,"yin3non 
ncfS3 nns m -pey Vs nsosji,, nVyaV noioi ,»:iyn iV nwn p  pnn

.'131 "»b anna nps3 ,*pns pns f)Ds j

*bV "nsmj„ nVa rpoin .nn nsn: nm m: 'n n  nn ntrs t̂ x (n1)
.'n im  iV n̂ ntp y n ^  nson nosj 0’ays non ,snj n̂ ntr

nynV .mnipV ih d  ô nV unmp n* 'n nysV ’anV ymp ns (n) ,no 
□nV nsoi "i:V nj’nj '>y) ousn onV Vy nma "mno D’nV„ }wV o^nsan 
nma 'Phd„ nVap mtynty ,1 mynn nw smnty psnyn ’*p 'nn nym ,nVatn 
,y"mV n"ran 'nm ’dVpit 'nn nnnsn «nisa p i .(D’jsn onV Vy spn 
/'g h iö s iVs  ’önV ,onn nt ’nnp„ :nson irann nann nniD sin dVis  
,0"b ,'j /pn) "'rh nn’j nnV n^s onV nnman psn DTtspni,, piosa ,naVi 
,"anV vsnp ]np anVnn Vy nâ V "'rh n^s onV„ (s ’ pios op) snspn p i 
nVa nisoin sVn "snmp o'nV„ iidipbs "nps onV„ lVsn 'nn  DiVpjisi 
0’nV,, V"s ]sd oVis oniasn pn im a  ntnunty )’jyno nsiöE' nV "mnD,, 
,ymp mon cnnpatp omasn nn o’psV nmoan onV laytsp "\nmpV in o  
&' ,nnV "unmpV D’nV„ 'nn  ostt> .y'p p n  oy /J njpa ,n pns s a r  y  
n̂ n p  dsp ,0’jsn onV inntiD vsp  nm n ,msn m ,mn:an miyapap mytsV 
lpyjp ]in n m n  onV Vss Tan nnnn ,onn ;ipV " s m n  o’nV„ naiV iV 
n\, 'n (P  ,'a .'iöbO " m y  n s  nsnyi,, n^ty Vp niDiya yip ono
nn:i„ ,"o'nVi ] n i ’D„ 'n (y'3 pios aty) "onV nny vVy inyn,, / 'm m ^o 
n"V Vy nas’ t s  myi " s m n  Vy„ 'n ('t p "3 .'pn) "nsi njnV nsnyan Vy 
0’tysV Ws vn sV n"Vi /"'psV,, bw omn "’nmpV„ /^nmpV nno ô nV,, 
p n  nn rnirp P  nas,, :nm i soirnn Pön dj n:n .o^nsV VnsV pn sVs 
sV \jbV nVosV in s  usty sV ianV ’:mp nnpnV osV ’nnsty na V3 
"’anV ump,, ]whw oipa oiĉ n t.ssd sVi vwsni ’nyr /'n^ncy sVi nV’3s 
niVo ltyiBi oiVpjis nmn lyto ounnsn o^jmnönty nsu i ,n"V Vy tan \ t

■□'jen onVn 'pno o’nV„
"Tön„ nVö p-isjn "nViy„ iösjp  ]S3 .smn snVy 'n Ton nViy ü) 
obis ,mmpnVssnnV jnun tsnsan njionn ,"smn snVy,, lounm ,nsin 
nnso nnn) "nVy„ -pojn oinnn oa poon 'p'on nViy,, idsjp  oipö V33

"3 sipjt? pnpn Vty yinp oty ŝ n iVsn "Tün„ nVö n ppy pi (D’p’ny 
"pnnn nViy,, ,"nnt£> nViy„ Vss 103 "snnn nVy„ V"si ,irö3n ppVm pnpan
.mron iipV nV on^nV 11331 ,snVy oysi nVy oys inVnno 'nsom ,nom3i

T  T  T  “ T

pniBaty na .nn 'n (n"3 ,pios) nnsn P 33V )3i nns trnsn ns P) 
n33 '3 ,mo’ iV r>s ,nyn’n s"n ’jbö "snn„ 'nn sVp nD Vy n:V nj^njs 
"nns,, ppV Vss VV3 nnu nj’s tsnsan njianp O"’ ,3"3 ./sna) *nnsn

14*
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,y'V "nnxn,, ,"nnx„ Vp  nunn nm ,"sm„ ,"m„ oipo bn löinnp "mxn,,
T - S

.(DB> Bf"0 'y
"NTnymNi,, n"j (D’pMV onso nni ntawao) nTnymxi 'n mipyn (Vi 
.nm  rnnpjV "NTnymxi,, ,nTn' nnpjV mori nny yipV "nTnymxi,, .pinp
(xtmuxi nowno) n'nmn’xn n i’ pn nVy 'n ipmn pm nViy (t) 
lwVn nnn 'jbö "mninmxn,, 101V nsi xVp ipbx ♦"mmnmmNn,, 'ibd nnn 
onni /ipmnnn njtiDn d"d ,n"Vm njiDTin ŝ Vnm ,nnx nmnn y'm pVp 

."xm' pnn xm' pn„ mx1 nVp /ppVn ’bv ’jbd p
sbV ,"VdV p „ mVo s jw  ,xnp m t  ’Pn VdV p  'n njpn ’pmV (dp) 
DTPin 'px id i id ix  x m p  ’bV iö x j naV njpn ^pinV rnson iv jp p  na 

.njpn ’PinV V"n ü’:p  D’Pin w ö  'ryaip i"V nViy nnpn
♦]nö’s nynpV p in xiimxV 'n D̂ pnDn nyopV mxn pddV (xd) 
inxV njranp io ih myiib ipbx "inxn pddV,, ibxjp ’bV p nVa p̂ dm 
V'tt ,ta"D ppV dVix — .'>i .'i /tD"Di — .tD"D piDB ppV f]'Din p i ,nynpna 
rppns o"n nppm ."p„ nVö s]'dm nb "crnPD ipy nynixV mxn pnDV„ 
Vdd "p„ nVö rpDMP ibd "pö 'x  ipy lynixV p „ mn onn xV nöV y"s 
ibV D'jnpy npVp,, onpn piDBn dj nippnV p1 T'yV djöx .V"Dy "Dnyian 
yno "□'Vxn 'jpV inxn  V̂ xV 0'anpy 'jp D ' i s  npy npVpV mxn 
rvpya nroonp onyio inpb yvr nmĉ  V'npn \xii xVx ,nVxn nŝ Din xV 
□nsn oa maxj pp *|Vd ,"mxn„ nVan o’dpdd ixd iyts’ xV ,V'xi ib d̂V

.d'Vni

'n "mynp m„ io x jp  niüipon Vdd .pnisyn 'n □'DMiynpn Od) 
loix xVx nmx ^oin xV "m„ nVo mnDn v x p  ixd dVix  /'x^ id p i xmn,, 
in nsvd ,"msy„ UPDDn ppVm oyn ’sn ddiibd .im p  ann dp
xnm,, xVi ,"iD'jn„ 'n ('n ,ta 'ion .n"1 ,n"’ .'mp) "dv ipy nynixn ppxm ,,

.f)’Dm V xVp  /'nxüip

^übpod,, ppV Vp QUinn ’Wd y  .]mV nniD 'n dbbpod 0) ,qd
j " ’ /d .'xm ’nixnp

,r'D) iiöx n^isn ’npi’B .̂ dV yinn pP^n 'n ddV mnn msy (nV) 
myip i"jix D''n bv pisn nonp nVöPi anV D"n ixdd p"ü ny ŷi ,(i"V

.pV nVo ü^pnV
nöb ppns 'on nppn .'liDnmöVi liDnjVyV 'n DDTimnVi DD'nVyV (tsV)
mx mpon 'mxn inD Vnx ,V''Dy ’imn Vy d"j nno xm p  liDnVyV 'nn xV
nnm nnm Vy nns D’mn >jdd nVsDn d̂ .(;d ,n"’ .'iod .a ''1 /, ./pv0 
nVo ,mx vöpi nMJöVi ,d'pddi d'Vxi ons mnpn mViyV ,D’ro nnmo

.ppn nViVn
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m  io d

: y"3’ 'nD ViVn ptyVs 'ain xV ,Toan’s V’03’ xV 'n nm  Vn’ xV (j) h  
ystw dx rmisntp niytsV -iipbxi ,nttmp3ts> nnn xVx ViVn px ’d /'on’ x1?,, 
,ioayV iV is ’ xV ODnt£> irn m  nam Vdid "V’t23’ xV„ myi tsV tsmpn n&2 
('ts ,'n .'iotr) "vtpyoo oyn nx iy n s n „  ,d"3bh nyiD m x’ xV aa yotyoi

."IiVüd p ,, 'n
,"Vdd„ d psd  -ixan (nis’jV3D) pisn Vd 'n n^TVso xavn Vdd (Dttr)1 T

.DHSD3 “ny y"ai ,myt23 xn ivom vp iimn^ ynDnV i’x
/'nn1,, onsD nap3 ,iinm nnx nyx dxi 'n nmx nnx X’jn dxi (d 
U ’Vi3) .xpn linn ’ 'anna inb xpos p m  nn ix : i ’Vy miDö .p j ivxi
roti a m  iwV linm 'anna nxin ntsnsn Vd Vty nnix nVo tsms .(54 -nay

.oman by mn ,TDn loyai# "nyx„ Vysnt̂  nV
nn’Vo Vüx u^xo xb ,nV pnna”  'n Dip p i  'n nV nVü’ 'm (dbo 
ayan ’Vtx ,Vy3ni nxn nao oma msns pn  "onp io„ iiipV niDDin ouin3 
Vnoa n"3pno oaa? Vid’dd ,onn3iV noDom yi’D vyD x’n n nmVotp ’sV

.nan nV
D’p onso Dm ntD’3i’3D3 : Dip; x"a D’’i? vVy miDO ,n’Vy Dip’ (’)
dVix ,-i’S’tr ’ü 1’xb* ntimai moVx3 to  D” p mane' iniyot^ö "nVy o;p„ -nVy
dx nanDniy ’sV Tny iicpV "poip’,, 'n o"’i .'n pios) 5̂ ’x ntpxi myj Vax 
a’piDS3 oain pi ,D’ö’ipo oman vn’ iyoiy dvd VyDn ix 3xn nV ann ’ 

.Tny iwV VDn ,"p w ’i„ /'yoan,, — ,"t£”inm„ ,"yotsn„ nVxn
,"D^p(, ,xVi "noi’p„ 'n " id x  nyiDty Vdi„ p i ,Di*p3 'n nynan (X’)
,'K ia  nyn^ iwV Vax oiamn Vs? 0’VVd.i '’y ,moipo ix&?3D "noj?,,

.'3 VVd .'a , td

,1’iö3 'nn n’Dy pn niayns imoV 'n i’i03 'n napa nnV (a) ,kS 
tud naytr ’sV ,'n nopi,, ams V"t ’"cn *"i,fcT« nVo nuoaa onso nap3 
m:ym, ioiV n hm nt ’sV ,V"Dy "n"3pn iajD nay iV’xd onV 3^n: Vxit̂ ’ 
'm  xoy nuyniB nx„ ’"n (i"id ,'j . 'd t) "x’n 'n nDpj p„ idd "'m  xay 
ntyŷ  iDiats' by napa imyoty» "'m .Toy ih nuym, iit̂ V dVix ."x’n 
•3"d ,'s nsi .'TD3) U’ni3i nt̂ m nV xmi ,dV’3î 3 Dtrjyi Vxn ’̂3 ih n"3pn 
i'3 piDs) "Vx-ity’ ’jd nnpj„ iox n"3pn .i’noa 'n nopj nnV„ (xoimn 'noi 
,ddV̂  (i’i  wya) ipn xVx ivx onV n"3pn idx  ,"i’iD3 'n nopa,, iöx ntroi 
"n’öy im, niVa s]’Dinty iaV nrna d"3 iixan 'idd xbi ,Dnix pnnV ’V ioiatr 
,x"ji — .n"D /j .'öi’) "wpVx 'n nopj nx„ pt̂ V Vax ivaöt̂  nV ,tddh ’jeö 
n3m3 pi ,T3Dn ’jdo di» ’Vd "xjpVx 'm xmjyns n’„ ’"n (x"' 

.(fts pios) ppV wut2 Ty '’yi ,n"’B>n Vax napj nrn33 xipö3 moipo
pi ,noo’̂  ’oV U’Xfir nV ,HDonxi„ 'am sV .nnnnxi 'n noo’i (n)
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’»jxa rrTDö )i»V 7 ’» i»x» (ta"o pios ppV y,yt) /'lymjmxi,, mo 'nnn
.X32

□nvpta Va nxi,, nsm pi .imm:© nm Va nn 'n oniTta Va nxi o) 
immssa,, 'n (i"to ,n"a -'xin) "onn ’tom annana,, ,"DnV» ny n 
nVy »n : "Dnia»ioa onny Va nsi, VVaa amian isa dVix /'jirpanaai 
ma ’yoo nVxi onvat^a ,mtaon ^xm oniTB (54 nay w ia )  mioo 
nm onu» 'nn (a"j ,rV ppV) Dnna»o ,(ixa) onn1» » ts  :]in m jo  

."xud pxi,, 'n ('x ,i"a .'pn) "ma»o pxi,, /immuo
Va nn nxny Va m ia » i 'n mpVon nxi VV»n Va nx mp’i (x*) 
mm xm VV» ,*inm nipVoi W» Vy aoio» ’sV ,"ia»i„ 'n "inpn„ .xrnai 
mpVo ,"3DJ„ n»Va nmixa mana onm nmpVi ,anm ampj» o^sm D’Va 
uoo»i /'ian,, p»V jnu na» mmma onmpV “]m» ,nonai dix mm xm 
,0"ta .m .'xi3 npV p»V Vy Dinnn ”u» V» a’VVan y’y) ,"xman„ D»n mu 
nj»oi„ piosa ioa /'xman Va m nan xyny Va m ia’Dji„ ioiV ins nmi 
13’Dj inn Vyxsoai,, 'nn» (i"ts ,no .'xia> "poua nxi DTa inpV spa 
s"yx ,üVaa anu» "ia»i„ 'n rpomV xV» nai ,"]m’ja m nam  ]imm 
'ui n»o Vx ixmn 'ui VV»n nx mpn ,ntaoV aoio 'ui "inpn„ p»V mixaV» 
üsa ioxo xm 'ui "n»o Vx ixmn„ -poon piDsn Dinnn nynV dVix ,*"»i /vy 

.inim xm» ,"VV»n nxi mpVon nxi m»n nx„ oysn my m idxj» ,msy
(p»nsi 'jimo) ,'m xn»na xnn ta nim 'n 'n mya nsm mm (tta)
*]U’i„ ma »Jiy nniyo»o» ,njiaj "xnno,, xonan TjyV ."xjnm,, 'nso ana 
napjn ipy» mnan »a ,"xoy m 'n xnoi„ 'n tn"V ,a"V .'io») "oyn nx 'n 

.('j pios V'yV »"o '»y) ,'n mya »jiy naa mu» ’sV xm
m nan» itai»s ’bV xm miT xnnx ma 'n xann’ nn ma (n)
i»m lpnian ,D"a»T '*y ,mo’xn p  nntaV Viyun mx» no nxoitao nntaV 
ixa ominan nn mi mana ’VaV nVmu pytan mD’xn p  p ’»anV ^x» ixaa 
.V'y xiüj '̂ y) ’"» i ji»V ,nxo 'o on naai ma ona VmiaV onxm om i»*n 
'Va im Dipo Vao m ,itai»Bü "nu ma,, p»V «'ino irx DiVpjixi ,('a ,n"y 
xVx mano >Va naV xV» nam nson p»Voi mnn ax\ nVmto ouiyta ihö 
li»V xmio irx nson xjni ,nnm nVmta ouiyo »xa xia’ xV» no Va fix 
Va ninna xmnV i»bx x̂» ’bVi ,noini Vpo noiV pi .iöwbd ainan 
ainan p»V nun ,npnyn mm pmn xsn» ’Vao vayn V» nntns maVnn 
V’yV m»i’B nt vyai ,iomi Vpn mao Vy -joidi ,nj» di» ’Va non mi»sa 
Vi»ai xma ]a ina,, : ii»Vn njn»j y"a’V 'nvon 'na njm .»"’y (x"a ,o"a) 
?ao dVix /'mnn1,, V"s» i»dxi ,VVa njan m px "n n ’ xnn ima nsaTxV

mnn omns» np̂ yn io x j xV Dipo
,"ipsn„ FpomV -jns .xVmV ipsn xoy 'n xasn oy ma i»x (aV) 
po nai o1»» V» oyn Va imyo»o nmn naV "xVmn xoy„ ii»V» ’sV

.xas ’» jx  im oVa» mVyoi on»y
,1’jyn ’sV "xm’y„ 'nn .xm ŷi 'n i r v a  n»x nonVon ’»jx (tao)
Dn’Vy Vtam» ('n pios V’yV y )  xasn n» nm onoo: p’x nonVo ’»jx» ’sV 

.nonbon ’D’Dan ■jnsV onso xasn n»» no pi m»yV
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n"Jix '*y /'i'D3 'Pi„ h"j (onso am nawaD) iprtff! 'n tobi 0 )

.ppnsi 805 myn 67 moy
mopn Vd D'p'ny onsD am  nowaoa /di p m  nntsy ü) ,dV 
msVnno mxonjn dVix Dinn p ’ unso anai ,nunna untw xV piDBap 
dji ,(306 myn 67 moy nuix (,y) .Wd ouin mn piosa px nox3i ,nso 
3inD nyi (54 moy nrVnD) Dinn 13 v« nntoy piosa :nniDO ixa ttr 
mai noj mai p ip  npaVoi nVVap 'öVpit p'ino ounn nn :n nmoöa 
'oVspin1 m x mnn .pai npon xnmap nm  nŷ Di xaan 'Vysi xj3Pin 
xo'di ian ny ’j3Pin nui vnöj nun innDi (npaVoi V"x) nPDöVi nVVDP 
irx  unsoa npx Dinnnp i":isn  nsnV mxn nn .pai npon xnmap n m  
nrVna nn 'nn 3nDP noi .'oVpim Dinno nmpV niBDin xVx onpjixo 
")am nntay iV'bx„ ('a ,'n mana) xnön X3inp noop (60 noy nmoo) 
d’ö’Vpo vn ’0x '1 ’0'dp nDio ,aunni xnp du xmp ‘pyop pixn xVi 
nnxi,, xnom yipVo moVV p1 xarnix ,mino u rx  ,'oVpim 'nn  p  mn piosn 
xVp 'bV ,Dinnn ]ipV p  p  p m  nnoy mVop "p m  mnoy iV'bxi nunn 
yxp ’bV ,pyop pixn xVi nnyn mop maim ,pm  nnoy bv  iV'bxi -ioxj

.'oVpim ounn p 1 onyVi ,nnx nunn anV
omjp n n  .ix 'jix i 'n ix'n /ta pidb pi ,pin 'n iix ^ n  noh 0)
0’dödi onym DJian D^nuoi d'Vodop ,Dnana nxjix nm m  ,nxjix ]ipV

.annana dddV
vm dd’J31„ iod ,naDy ]i p V xm .-junnxi 'n nanoa o y u n  C’) 
ppV) "nanoa in ’ jnV„ p i /'ynnxo prn,, 'n C"V ,n"' V'yV) "nanoa o ’ym 
hd nanoa nasy d w id  np’y nVxn D'Vysn Vd /'pnmnnxV,, 'n o"o pios 
,yino 'Vd nji yj loytsp " p ’VoVt3i„ y"aD 'nn  xVi ,ynxn Vx xiaV onnsV 
'"pn 7,yi ,um 'n »b Vyi iyD’ 'n ’b Vy xVx ,nanoa Vxn^ ua p  vn x Vp  *bV

/yoo nnD pna V'aom
,Vinj ir jy  mann .x»a«n xna: moVn 'n D’xon ü’p jx  mann (t )
x^a^n xna: moVn ann oiVpjixi ,(a"D /a nD'X' "’n’am ’nnso n̂ x,, iod

*(mxa) xin ann 'Vina ToVnncr 'bV
moy nrVna) vVy nmoo .nunVis nnao painn 'n vnnxo )iaipn (io)
,n"’ V'yV) ’n^n’B oyon nmVnn nou V"n :ma 1'panpo ^''jnViD (88

.p"y C"o
no’3V3D) Vxn»»oi 'n anpvxDi*mni 'n Vxnp'Di 'no D'pj on”ni (dd) 
xVi ,nts'OPnV ’ixm nnnvo "p,, nVo /"n Dnp onso ana (xuiViai 
DPnV nonvo nnx nViyŝ D VVDn ’bd /'Vxn^oi 'no,, ainD.n iipVd onn 
noin"Di n"3pnV nDin̂ D nViysa vnv Vnann ’bd ]î Vn nut*V Dnn ,nn' onxi 
vnn» oi:nnn 'bV miD.n )xdi ,('n „x"j /noDi ,x"V ,n"’ /iop ''y) nnx pV 
,DD'Vy noiynn dip ono 'nn x Vp  VxnP'Oi ,“iiyi xon Vdo n"3pn 'JbV D'pj

.ynxn piddd DD'Vy Vo io p  no Vd ampyp nnxo
(myi ppns no'jv3D) xnoinna xnnpV'n m V i3 :3  n 'n y V p x n  (j V)
,V"Dy niVon niV id lonnp npsx :3nD ppns d"d ,"]'omna„ onso ans 
n'n'oxn njiiDnp xnsnDo 'xnn 'd ,i’jyn 'bV iid: xm id xVx ,oyon m pxi
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/'momm,, 'n ('i ,i"V ppV) "Vmai Vnan dm,, nn xara ,fixn niVinan 
"moinm,, 'n a"o 'a /im) "Vmai Vmn -pn,, pi ,-(onsD 2112 xin p) 
oamno "Vi nai niMi nmyni,, 0"1 pios duo pi ,(D'pmy 'iso nmnn) 

.316 myn ,68 moy i"aix y  .onson Vd3 "momm,,
,no\ai’3D) innxi xm»3Di 'n nn i»x moxn nx » im  nna^ i (oV)

* t  ;

mniJ3 iidV’1,, piosn .’"» i Dmn pi ,'nryi onso nnn ,(427 pa’o ’"di p»ns
mioon ’sVi ,"*]nm» onson Vdd ,n"V 'x"n V’yV "nn i»x moxn nx is in  
p»V "iDnni,, ioiV iV mn oiainn m i ’sV .inm oiamn }xd oa (»"’y) 
V"tn n»n  ’sb xin Tn1 p»V "mmi„ o» oain» no nani ,oma»n om 
mDD ’an idV’1, ixd oVix ,0» ’n»ms» iodi ,ninDn iDian n»o bv nmo» 
p»Vi ,"inm„ -i’n' p»VV oyo xiaoV px /idi "» in  nnnV’1 niyVa n»ao p  
by ddio» nn’ p»V oiamn ô oys noD m o ’D ,pDa by n»”V »» innxi 
,omx mnDn ix i»ia» '"y oa’api oaix V» n»imi nrnx inxmn ixi ,o’oy 
n», /-)3-j) ''Dmx n ^ r i -pasa onix n»iV  no» xn nnx i»x„ paD 
»m’ nnx i»x nVxn o’ian„ pi ,"pnm nmm "]Oip p  pnn1 nmoV 'n (o"d 
('x ,0"’ 0») "onnyn nn»’i o n » i’i„ pi /'pnn’ nm nxm, 'n d"’ ,n"’ o») "onix
"»ivi„ nVo» ’sV ,nm p»Vn oainV ■]” » xV (n"V ,x"d) byb Vnx "pammm,, 'n 
]xdi ,"inm„ o» oainV -pia *p’sV ,pixn nx »iv nM xV» ,n»o Vy nnoio

.ooayV im»mn» /'innxi,, t s» mx

^ V D D
mnDn» s"yx mm p»Vn 'am» y"a .nm 'n nmnn »s Vy n»’i 0) ,j V 
"nni„ im’ p»V man» V"’i ,oiamn anao p xVi ,001 p»V isiom i»xi3 
'am» (n"D ,a“’ V’yV) "pinn ny xn’i naan iVy’i„ Vax iod mnDn p»Vd 
Vy noio» V"in n»m ’sV ,o’mn imo nV nnn mnDn» s"yx mn’ 'V "xnxi,, 
xn xm  omtsn Vyn ny-tVi ,diod oyo 1V vn ixd oa ’xmm ,’"» i #’y ,dVd 

.n»o V» ma ’s Vy p mi»yV mx nV im  dVd» ioVV
.427 ,148 pj’o ’"’D ,no’ai’no) xnmn o ipp  'n n rn n  ’aso iyo’i (n) 
mnDn p»Vd pan m'ayV ."xnmn ois “p,, 'nso nnn (myi x»mnaxi x’aiVm 
nVoi ,pmn ’an d v  i»ya» »"y "nn’n„ iVVdd oipon o» ipy» ’sV ,"oip p „ 
y"3’ 'nm ,('3 ,1"’ /10» ’"» i ŷ) o’yVon p3 o» n’.n» ’an »"y nsoia "’s„

."xniM ’pmso iVoai,,
/'onx ximon,, 427 ’"Dni (ntmno) onx imon 'n onx imon (□») 
noiaD "onx imon,, p»Vn nmo ’sV ipyn — "on’xi ximon,, onso ix»n 
xipa (1 pios) imon napn i»x onxV m^o» imon pVn pi ’d Mt̂ arno 
imon,, 'n n"’ ,x"d /xin) "yn» ix d  imon,, m xavD ,imon Vd xVi p 
’sV onsonV *pia )’x ’D ,ipy p»xini ,"yn» ixn ximon,, x"a "yn» ixn 
imon Vd» mon miyo»o ,o»n Vaix — '1 ximon p»Vi ,n"Vi mnx px»



217 rh nb :6 ^dd nmon
maV»3 nns im  nnsnn nnn onsan nnan» uVsn nmn "dd n p  sipj 

.("m»n is nnpn is„ niVa Vy .'n ,3"3 -'ia» »"a ,yy) ."irv sVi nins sV
— "nnata'2,, pi ,nVnpa — nVnpn 'n nnVnpa — nnVnp3 (jsi .32)
.i"a pios) "nanVnn,, pi /'nswa,, — "n3ta'3„ 'n (rVi ,J"V pios) "nnsca,, 
i"n nnVnpa (88 -noy mVm) nnoa »n fnauoD) "D’nV3“ , 'nn (rai

t t * ' 1 ;  *

nna V’yVa .num dVd3» nao n ,iVsn nia» nĉ Vey Vd3 p ’snni nVnpa
p]iD3ty anson nioui ,o’nV3i ,n3ü’ ,nVnpa i&i»B3 niDtyni ,nsDi: s"nn» 
rr dbid3» n»-iB3» ma»n ns» Vo3 dVis  ,nipma ivs s- is rr nia»n

T  1 T  T

.Dipon □» p ’3 ,s"ipaV mtr annm y-iVa nvjm
s"n3 "uun„ onso is^ V̂ n (j»ji’3D) u u  -m 'n uun m3 (3V)
V"iti ,"m.iu npna smsi,, y"3’ 'n )i»V ’bV /'im , Dipon □» ,p j ivsi 
13 ssv3 /'va’» n»’a„ mina ia"a pios iapV) "D'B»n Vds,, ias ,s"n sV3 

.D’31 pi /'sann ny„ 'n *n"a ,n"’ V’yV) "namn ny„
D3113 uV» onBD3 (Dyny onso 3113) D̂ ya 'n o ŷa iyon (na ,jV)
,V"Dy " i^ 1 nvs yns sVi,, (314 myn 68 nay) 3ni3 uisn d"3 /'snvjaa,, 
}i»V3 'n niaipa ns»3i onpn piDB3 "nsyn ”y„ p^V Vss» oyan ’Vis 
Dipan d» nvnV Vid’ "D”ya„ dVis ,an3y V» nmyan iayu» /'̂ s-py nwa# 
('n piDB) V’yV ’n»ns» naV 3np nn ,]V’3»3 p  sipj» mmyan *pn3 sm»

•"sninn onp p „ ann Vy 
'ptyaVi ]iD'V3pV ]n ]Vaj "jyoV 'n ddhs3 dwjüVi D3\ry3 D’3»V (nj) 
nVa » iw  V"’ H3yn ]i»V Vs nnpVi ,V»on njiis idud »tb  .pjspa 
D’s»u» nnus /j"3an '̂ y ('3 ,y'3 ’V»a) ""jyiVs p »  nan,, pĉ Va "d̂ hpV,, 
('*1 ,s"s .'Vnn) "nmoi njit„ n»V »tb "dwjxVi,, nVai ,p^3 ni3mi ^rs» 

.□mnn Vsa onis v^paty ^onn ’Vy3 V» niV̂ nVi ,"sVyyi sonn,, 'n
'n “Vsn,, .y"3' 'n3 pi j ’Vsnnn 'n nVuV ddV Vsn nt^s (3) ,nV 
njiiDn r3y3 .nVnj Vss nV̂ Bj ]wh jnu lrs nüanss» ’bV npiVn n^Vs 
sVi Vmn Vy pi nV’Bj p^V yw  n’aiS3 dVis ,ViU3 nVraV ddV Vsn it^s

.s"d ,a"a .'s”i3 tr"a '̂ y .13 nupjty nVnan Vy
3i"i3 (nyi 427 «wĵ i3 ,nuui’3D) mnon 'n Vi3̂ n ddV ddji (n)
’bV ,iidj lrs "*inon„ ,"3dji„ ias nay Vys sm» "mnon,, ipy .mnon,, 'bd

."inosi" 'n (n"' ,n"’ .'ia») "D’pVs 3Dn„ ,sjtv Vys sin»
,(niD’jV3D) l-iavani 'n ('< pios) onnsnni pi ^won 'n isnn (m .1)
0’a'DDa dVd dVis /'onnsnm,, /'isnr,,. n»V V» npa3 nipiVn D'»iBan myn 
ns3 '’yi ,DUm3 ]uiDn nsnn m ,Dipa nrsV Vi3jn mp nD»an uuy» 
ny»V onjiiDi ddV un1» ,msn "isnn,, DiVpjis » i’B inynV» ,»"nnj

.pmn nsp sin» nsn dVis ,Vi3jn
nynV»~i»BS dhdiV njm /'immni,, 'n onansVim’ D,T»uai (J),nV 
nnssV a’3Dia» dud ny n n»iB3  usua njn ,onVn Vy mn sm aannan 
piDB3 ) "Dn*ni3 ’3 D D’iyn »uai„ ,or.nni 3in^3 ,idi ii»V3 onVn ny Vy 
Ci pidb) "]n ’» u a  nsi ]nns ny u a» i D’y3"is„ pi /'imumo,, 'n (onpn 
D'pmo mvn o'p’ny ansos ssaj nn ,y'V 3inD3» B"ys n”1» 'n
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n 'i„ 114 '"dd pm sn piDB3 pn /‘nyi 427 ji4  >"'d nuiVid ,p»ns ,nts:v3D) 
asi ,0’p'na onsD3 n isu » iVbj niDipon iVs Vdd» Vpn *idiV psi "inm n 
,D’iVn Vy d’ddid d'udh iVs Vd ’D id iV  "p Vd pinn > jw  s*d: nw n  p y: 

.»"y p»ns d"3 nyn p i (pD o ^ v n  p isV  dh nnyn t̂erwo n )
,0’p’ny e’-150 nts’jVDD3 mpjn p  ,linnvn VdVi 'n ürpn VdVi (d»)
’Vy3 VdV ix ,V"m n»nD /'i-mDiis VdVi,, y"3' 'nD on«n msV iniyD»Di 
/DnonsV,, Wdd nn» nvn ioyo ’D miDJ nrs Unnvn n"j ,nisiy onV» om

.nixuö nnv ms-n nji»smi ,yinnm i" ' my
nV .önson Vdd i"V prvVyi 'n my D’n»i d^d is  unn an’Vyi (i)
Vy id iV -jit̂ Vn pn n:u sm» >sV ,anyn Vy mn \m» rV "ymVyi,, ajnn 
"amVyi,, nVö ’sm sVs ,n»» Vy D’n»i onnns w o n  Vy pn: Nin» 'mn 
"'pmVyi, nVö ,VVid d»  Nim ,D’nsnn Vd toyD» /'nsnn nd» d:i„ Vy ddid ,t"V 

•tsVpo ny mmn piD» ,my ü'n»i d^din my unn "ü!?'3»di„ nnwD
TDD .VNn»’ y3 nmnsö 'n V sn »1 nmxü unn -i»s onym (n)
"nVnj„ V» ounn sm» nsonn,, p»Vd mon omna "mnx,, D»n» “mm 
srnns,, 'mnD ,mv3 anosj "nVmi,, ".mns„ niD»n 'j» »  DipDD pm ,n3ya 
nV D’iVn ny» »sV ,y"3’D "Vsn»’ ’jd njDnso,, Djnn nV ind dVin ."sjonsi 
m ’e>Vi ,D’iVV nuiro vn »iDDn ins td  nVn ,Vsn»* sjdV nVroV Wd lpVm 

.onVnjD nVi »iddd nns» nDD injiiD "Vsn»’ *33 ninsD,, p»V
’ d„ p i ,njDin Vn nnpn ps : nson ]i»Vd .pjöim 'n onnpm (s’)

'iy /'p0 1 n s„ 'n (.'D ,1"D .'NID) "usV "ppVs 'n Nlpn
n ĵiVid ,ptrns .'jvdd) NDrcrV pnp 'n tsVpoV nnyn  qdV vm (3’)
DinD.n my1» "ndv^V pnp„ NDijn 'bV .wnsos "N̂ np,, onso an3 (148 -»"d 
idn nVi nsp ]wh auinn pi oVpoV ony Osnpn i^n) nnyn ddV rni 
Vd yD^D "N’inp„ anson n».Ti ,onyn ibdd idsj nV ]nd ~m  ’bV "N’np„ 

.('n /: .nDn y,y) .niDipD ,iddd idd ’nsmty idd ,VVd3 onyn
1i»V3 N’np nVn n’ 'n (ni pidbd cvDys) unn onyn  whv nN (m)
/(': /1"d .'id^) "n iy n ’n cc^a, pjd ,nD annN niDipDD 'nn p  nV .ünsD 
/"iyn\, iVd 'n (d pios aty) "idV n iy ’ v n  ww nsi idV n iy n ’n t̂ Dn nN„ 
nN„ innsV» piossi /t .'*7D3 ) (np3 n nysiN nsi niVjyn »ntp nN„ pi 
s"ys nisjD VDn "pmn,, ,"iV:y„ onw3'n "ipDn njDtr nsi mVayn yDis 
□Vis ,dVdö nVi an^nDD nsoDn ds niD ssvd Vdd p i .nyn* s"n DinDDt̂  
t̂ V̂ tr 'bV myi ,0’DDmBD vn üVpD ny» ’bV ,anson njion î b» y w  isd 
,»iDDn ms yt̂ in1 pjD psD » »V»m mo n»D Vnan pmn iDya onyn 
ny mtsVip vn sV iVsi m» p.yntp s"ys ,iDsy 'jbd WidV vbw Vd iD»m 

□ipDDi piD inwyD nvnsj vn d''d nnnsn nD::»
,nsDn nnis iino no as » i’s ,mVDpi dVdd 'n niD’i (.ndi .di .v)

i
iDm pi .nDD ivn ’"y p  mN no ds iV’bs 3i»nVi myoV n»ss "n̂ Di,, 
ssdj niDVn is»di ,nDVnn ’bV oys Vdd p»Vn nu»V ni»sj ’jn  Vss mon 
• 3"’ ,N"D .'ID» »"D ''y ,p»S”13 »"1’B1 nj» "IDD» nD Vy "]D1D» niDipD nspD 
sV sm» ,::i»d id id » ’bV ,n’Di — "niD î,, 'n :"d pidbd dVis .n"D ,n"Vi

."mVtspi,, “)»» sV ,imV njs 0’pVsni ,pnD nm
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"13 iyjB3„ » tb  x n  io mV 3” nnx n3 'n umo’ xm n  i y:\s3 (to) 
dxi,, :nso3 i»nn p i 0"’ ,3"3 -x"») '"n ’jn33 ywsV,, n»V mann mon»3 
12131 t id 3 m n »  i "33 m m  dx onnis /'imonV onn Vxi3 T 3 mao mon 
p»V D,nn» ios "n’3 mBV»03„ onn xbi mmoV pnji ,monV ns n » ’» 
xV» ns oyon ,(b"s /3 .x"oi t b  /x -3"» i ,o») moipo nx»3 "13 yas„ 
xavs A m s1»  Dipo V30 ,bb»oi pn xVs ,to  in n 1? Vis1»  D’yoi»n is»m
"DpV DlpJ„ pi ,"X\m -|ü’OD pnnD3„ 'n n ,'B .'X13) "“JS»’ IDI 0nX3„ 13 
nain nx mo\, :(x"3 pios) ppb dVix /'inn1 xnmx,, 'n ('s ,x"s /io») 

nB^vso) "x n  p „ mVo niBDin xVs "nV smnx ns„ 'n "is  lyass 
"mV s«nnx ns„ p»V» vVxo pio» (y"3’i x»tuxi xmVn .427 .148 p ro  
"x n  io„ nonm onso ons ,11003 noix» nnxo onssi ,x n  p  yo»o

.■pisV xV» nsom xm i ^yVns
*pV»n ix,, mV p s  xVs ' n n n s x ^  ’Vs Vd vVy -pV»n ix (33) 
b3X ,TtOS HJ1133 X1H» ,1B1»B3 "XJ033,, 'n ('3 plDB V’yV) "HHÜ3 1’Vy 
naV nb nsbm m naV pisnoV ons,, ('3 /) nno) umnn i»nn "nnx xVs,, 
inxV psna Vsx nnmV pisna xV» noiVs ,"mV 103 xVs,, 'n n  “p^sV /nnx 
i»nn» ,"mV 103 xVm„ 3"a 'n ('b ,x "3 /io») "nna xV n»xi„ 103 xim na 

.(xnon o») "nysnx pm o*n» pmV pisnoV ons,,

xV„ ibi»b3 'am xV» noo .mn»n ysn xVi 'n myn »p30 xVi (33) 
px» ronsn» nxna /'nn,, p»Vo n»p xm» "ysn„ p»b3 xVx "mn»n ’ys 
"m n»n„ V» ’U3m ,nmn p  iV m»yj» nyi lrx Vy mjynis ynnV nmnV

.mnn 3010

npy ,"xon„ x"j (0’p’ny onso ons) d i mV mV 'n on iV px (13)
/'d ilV px» non nx mns xm nn„ ’"»iD3 imyo»o» ,*nsj3 "an n'V mV„ 
7,y ,"dt n’V n’V„ 3"j onn» ('x ,3"3 /io») "o^oi lV px,, pios3 »"i’s pi

.lOXOn FpD3 o» »"o
ony D’J» ’s Vy„ .pmo ois Vy 'n nam nx nan1 ony ’sV (V) 
d"B /B"1 o») "i3"i Dip’ 'i3i ony ’j» ’d Vy„ pi ,('i ,T"* .non) "non nov 
"nji»xi3 13 mnn onyn t „  nnxV» piosn iox: .'i ,i"’ □» /no’o Vy„ 'n 
nov xV non nov ony n»V» ix ony ou» 's Vy„ pios3» n3io mo /wi 
no» p  »"m n»yoo n3io pi ,nxmnm nnyn Vy oa nno "mx ny ’S Vy 
m’ox nm3n ’xm ,i"o ,b"’ d» pi ,('x n"V myi3» .'3 ,t"V .nnjD) nsnoi 
/no'o Vy,, — "'s Vy„ iVx V33 nnn p ’sV /'mn oip\, 13 nox:» ’sV onyn 
umo’ Vxim» /'nann nan’ ony ’sV„ njii3» 3insn p»Vo n3io 1x3 oVix 
nx nan’ ony ’sV »dj nso V3,, :nso3 »nnj pi ,py”Do om onyn ’J23 
1V3 unm ’jx yoi» un’01 xm onn Vxu noix xin» ’sV ,noxa noV nann 
y ) "ony3 xVx ô nm px» mao ,ony ’bV »bj nso V3 V"n ,ioay pV 
Vy„ 103 /T Vy ,n3’D3 yo»o oinns "ois Vy„ p»V -(i"3 10;o maoi nmnn 
t  psnnn dib Vy„ 103 ,niy’»3i }six3 yo»oi ,(i"j ,i"3 V’yV.) "xsny ois 
nonas xVi ,nnpy x\n» x”jiVi3i nouno nona ’sV ('n ,t"3 'p’i) y/xnnj 
onV o"3 oa» ’bV m3 'nsnxm .nnn n  px» ,'131 "psnnn no’o Vy„ onson 

.p’soo ivx lanmi nnx inns i3»”oi 13 n»pn nVo»i
,mpon xm "ouV,, ounnn ’sV .pnŷ oV 'n ouV ns3 inpn xVi (3b)



/'pyrbn lomn n\n* nt 'd ,nnD dj» »oV loytai nny sm» ’"»n nyn xVi
(nnpn ann» 'oo)_ "itsVpo n'y ^s duV nsD mpn sVx, oiannn 'sV mnDn my'»i 
yrrV» }sisd ,(mVa n'mi ^wn ann» 'oo) "jnsn nn»V m»V isd mpn sVi« 
ann» 'oo isd mp' sV» wrps ompn piDsi ,nooV oa *)»id "isd mpn sVi„ 
xm ;diVip » 's tso  'nn nssmn nson nona ’sd mi /noaV noisV nnon 
mpn sV V"n nVan poo *,rp yow n'ion »sm ns ann» nn„ ,n"'nn 
nona iV nn'n n»ss dVis .□» »"so 'nn bv wrpsn 7,y /'dijV isid 
» ts »  noi ,o"Vnn s»nsv) ,D"'nVo psan mn bv trainn ('y /nson mnx

•ö"d p'D rosom mmnn
lamins nVmoi /nnsV» piosn «yjörp 'n ynjp unVro Vmai 0) ,iV

t  ;  ;  * — • •  T  •

(427 pro '"dt /Ŝ jiVm ,nts'jV2Dn sm *p) .pnnjons yapnri 'n mVna yn^
(impersoneii) nino Vys sm ii»snn .»id» yaon; 'j»n oa onso ns»n
yiwb "yaonn,, nv.nV *jn  ̂ ^  n dVis ,unVm 'mao pyna n»y;_ m '"y : njnan
nnmo pnnnnV Ton iDm oiVpjisi ,yb sm» "]nVm„ Vy noio» „n3p:

mnyaty
.sncns nnpn sVi 'n nooV nooo Vsn»' unV nVna 20 n sVi (oi .d
dVis ,('n ,n"V V'yV »"o #,y) noiy Vys "nnnön sVi,, oannV iV nm ioi»s 'sV 
n mso» noV lrnmn Vns ,nnnV ?)xi nVmn nnVn mnon» yo»o \t m 
"sjons nnpn xVi„ 'ann p Vy (fnon 'n?) nnnV sVi piVnn p?V pn sm
on» ,nnV smn nnVi n»oV piVnn payn ms sm» /'npn sVi,, nosa iV'SD
nVmn mnyV nViD' ,»mn nns TnyV Vns ,on»V od»o nVm in'ny’ sV

4"nonn nnnsn tmso» iod /nnno
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«lyuno Vs nntyn 'y'nn nso oV»a



trrs 'ui xnDnoo mm Vy pnn' nDix 'n mi nanya nanoo (x) /ky 
ubV 10'yDntp nioipon Vd x̂d njoi ,ninDin non pt? V"in nann 'bV Dinan 
xVx p  nioipo iVidip nipô onn p  -or 'n nonV iV̂ bxi ,0"bh ;,y) mpon 
hw imn pi .ynixsn Vy nonV onnDin oyo o"o ,ymxon □» Vy ixnpjt̂  
'V: ynxo,, 'n 0"o / i /xna) "mj pxa„ 11»  ,niotrn 'ion trnsV DiVpJix 

.W  t̂ "o S'v) "xjnVis ynxV,, 'n ('a ,d"d □») "nmon y ix  Vx„ /'VoVooi
mnsnai x:o Vy iVsn^x pxsa 'n mnsni pVi Vsn vm pxs va (ü&0 
nrVna) vVy nmoo .(oyny onso noD myi ntrjpao) ,xnma Vy im x  
,ntPDitfD n"Vna "iVsnxn,, onson non: V"n ,ma v^anvo i Vbfix  :(55 moy
]wh Vdoi ,pa iVsnxn Vy imDin pxsa yot̂ o "iVsnxn pxsa,, iwV ’d 
.□mmn n w  nioipon on» xVi ,ymxon cp Vy mn nioâ n» nsio mnnn 
xVi ,xnmD Vy nnsno irnxn Vyi xjo Vy pxbd iVsmxn Vy mnnn myp 
ixon nnsna m y"s dVix .DinDDcy mVon no n r  xVtp ns p nox 
□ipon xnpji ,nnsnV moD nanoa mnty V'm ,vn mxnn nnapa xVn /wa Vy 
mi (n"V /X'”1 /noa) "mixnon oyn nx nap dv n,, mxnn nnap tnno 
".nnsna vnn nmn oyn iyDJ mxnn nnapo,, -poon piosa d v loino

.(y"a' 'nn Vy maona ŷ)
xo’ 'nn nioipo nxt? Vdd *d y"s ,P|io d1 V’apV 'n f]1d Vio (dbo

.a^y .a"’ /: iopV it ip t b  ,P)ion
p’ino pi ,D’an pt̂ V pnn1 'n ann na>y mâ ya ma' ô yanxa (J)

.(x"’i /’ #n"a /p'i b>"ö monx \wb 'bbpo ’bV
onso nspa ,pnniV 'n omVx na>o nx 'n ms na>x Vdd (nao 
nonV oVsx imVcp nvnV ncro nx ms n"3pn» njiiDn ,]1dj irxi ,"vnV„ 
mV„ #n (JT1 ,'i /iosy) "nyns Vxi Vxna'1 ’jd Vx dis’1,, id xsvd ,io^a ooy 
x h  /noa) "Vxna” ’ja Vx n^o nx 'n ms ntpx,, pi ''nyns niVi Vxnt̂ ’ \ja

.üw p^ns 7,y /'Vxnt̂  ’ja niV„ 'n (:"’
^Din ,xnn xnmx ]bVix m 'n nxm nmnn nx nxa n^o V'xin (n)
]wh irso^ ’bV ,nVD nmnn Vd miiDncr nnDV ,moV loyotr "pVix,, nVo 
pi ,ntaiD ntnsD (x"V /n /noo) vjd nnx mso Vy ddio  ̂ "nxm nmnn* 
"xnmx pVix;) ptrVss' V"’ myi ,(n•"> , t s nv) "Vnxo nio1 ’d onx nmnn nxi,, 
,n"D /xna) "'n nx tnnV iVm„ iod ,mpnpm mnionsa nmnn twm ioyo
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nnn,, ('a piDs) nVyoV mnDn ddid d "di /"n Dip p  pVix ynnoV,, 'n (n"n 

/'□mVx imx #n ma n»x Vdd Vx i » ’ \n Vx n»D

nVy : x "d pi ds ppV p i / iro n x i iV iy  'n p x n  nx i »n i  ixn (n)
V»V /'monxi,, 'n "p x n  nx i » n i  iVy„ j "d /d /nnn p i .pDnx po 'n »n
"VDnx,, 'Vn 'ann ixm ,vayn ’sV "^nn,, ix "nnv Dipo bn 'amnD "»n\, 
pn ’VdV xVi nonVaV omna vn xV D’VanD mV» xV iV’x V"m n»nnV iiDnV 
dd\jsV mna nxn,, :)i»Vd nDiD nn /nsoi ’"»n (,y ,td  VmaVi djdhV xVx 
"nxn,, nVö ,(x"d pios) "pxn nx "pasV TP^X 'n 1™ 0 X3) "pxn nx 
(x"d pios) am  /'omasV mna„ D’nn v»VV ~idd» ’sV crnn v»V "vn„ ixd 'ann 
onson» V"n "mn vv^ ,, nniDD vn oma»n /'"pasV,, nVDD ,mm 'V "nn,, 'n

.□̂ nm mm 'V vn o'yito
bi»d mann ,pDjm p D V D y 1 liDnmts 'n pm m  o d x » d i  DDnnD (m>
(x"1' ,x"'> /non) "mn oyn Vd x » d  nx „ idd "vdVibdi,, xm "odx» di„ V» 
/xnn) "iöy ip»ynn n „ ,niDiynm niaann imyD»D "'iwpoyi,, .Viidd m 'n 
odx» di p"»n 'y  .nson n»nn >sV xmi /'moy ipoyn^x n x „ 'n ('d ,V'd 
x i»  mx»D„ idd mnn yi»V "odx» di„ o'»nm /idi VDnp’sx vn» noVD

.(n"’ ,'n /Dm) "omnDi

•lynDn v^Vdidi v^Dn pna 'n 0’yimi ojamai ô DDn o’»ax (r)

:p »ns nson .lynDi vö'3n p 3̂  'n □'yimi D’DDn o'»ax (id)
."VpD mnn mnnD .pnoi xa^n .p»xn vVy nniDDi lynon nxonp .0'yimi,, 
p »  »V nd indd •• ]i»Vn mm xds’x mnD ('n,x"D .'xnn) o» ’D y"a ,V"Dy 
hdid »V nDinDDi mVDD ,D"y "lynan ’a»m jynoi v»xnn» onrnn Vax xm 
nson na nxmn n nniDDi ,npy ixd i ,nytsi nsDn V’yV ’Vdd inVa nxi nnp» 
’Vix .DoxiVy nanon amnoxnD» Dyannys^ixn nniD nynnaxV 'nn n"n V» 
m» "lynDi vanVDioi,, nDiV nan xV» ’sV xm n''Vnn ]yn_Dn p»xnn» oytan
D’amai o’DDn o’»ax imyD»Di /'pna„ nVa Vy mm "lynon,, ,nn>n mnnn ^"xi 
crDDn D’»ax »n’S "lynDi v^sn,, idi»sd 'ann ,,a»n qVix ,D’ynD ’Vyn on» 
(32i nnyn 69niDy n"aix) V"i V"n» 'nn) "xynaD nDi„ y"mnn pi ,D’ynD 'Vym 
’D n»”V » ’ dVix ,nnn □» xynaD ’D /'xynaD nDi„ y"mn nona a«pV nan 
"ynD„ idd ,nyn ix nym oai ,ynD Vyn imyD»D nvnV Vid1 "ynD„ v^V 
,"VD’Dn»V lynan,, oiannn naiiD» nDiV n»sx ’xi .nVnD oai nVm yD»D» 
onDi v»V "vv*10'1» iöiV T*1̂ ^  P  13 /’"»"isd □D,ün»V onD’a on» 
□’»ax nnm xV xV’dd ’d ,hdxV ima ia’x» ’sV ,D'n3y » ts  xV 'Vixi ,o’nn 
"lynD,, *|xdi ,vayn ’sV nnpa 'Vm nDi 'Vn »d»d "ynD„ D».n .(QnD\a p’x» 
□ysi "vym»„ oys 'amnD "niym»„ o»n m xavD ,nvDDn mym imyD»D a"V 
.('n ,n"Di ,i"d ,a"D /pn »''d 'n?) onxnm »sV vor> V^VnD» D’nn pi "iym»„
Vddd ,V?1°\  ° ’">BD.n nDna ,cia»nsi ncavnD) vpnai 'n onüi»! (id)
VnsiDn iVx :nson ’sV ’"»ns» noV lDin "vnna,, ii»V» n»sx ,niDipD nx» 
m»yV D̂ annon vsidi D’DnaD» iniyD»Di ,V"Dy j’a” nn »s Vy nyiann p o i  
on ,"vaynisi„ 'n (n"'1 ,i"d ppV) "o n t i» i  d^db»,, Vnx ,omVy Vdid» nD 

♦Vdd 'ann pm V^^^3 V3 D^^nnD maa» nD □,d,V»di 0^'ayD»



223 n o n n
»"3i p m s  ,nts’avao) sii'3 p 1 #n n a  p m  vns p 1 n s  pn ots) 
Di^pais b s  iva ’3 ,ipy naa s b  "siva,, ."nnva„ 'isd nnn (148 lyaa â 
osi -,hxh sVs oiŝ > on’n' ŝ n ,na’3tyn »saa nnn mon'? sna? pis ia iray 
b s  , ib s  n v  *a laya n',n ,mmn ia i1? it^ss nm mn v ^ b  ims nm 
ia’si ,(322 myn 69 -nay laisn v ^ )  .nana» *a s^s ,mcy >a iray ps n a  
anu naia  ̂ naan ’3 ," i ’ana nipn itpx -pai ,p y^ n  icps “jnai,, p ^ b  nan 
,!?s in  b  oy lannai nsoan nan yac^ai *>sin noaa b̂ > n"npn n a ia  man 
o"n a-tfnt? na a^ 'n ' nn  .iaV mmn Vy pi i n a »  ,inoa nmV naan p  sV 
n ab  ,pis ia "na p i „  n ib  oiVpais nps nam ,i"aisn n a i hv n b n  mh 
ian  ia’si ,obV in s  tsstyatr n w p n  lammn hv naamn m a oy p n V  
'poy hv na p i  s " i  ,onai vVy iaisty ian Vyn m na : nson V"in nrniV 
mcr Vibnts> nmn m aisa ssaa sh ? ’sV ,P"tn y,y) oms npiVn pn m n  
Vn pis ontssm,, msn hv yat^an b n  n  ,“pV i i i s  niyi <^sn myatya

.rns pm n s
ntsuvno) sann 'gK pynancpn sV 'n as^an o>as man sV (r)
naianV nean o m  y v h  Va snsnn nm n in3 ,v©s onso iswn (pt^nsi
“iaoan naiam ,tsVma nai hv nna msantr sm ,"mn„ "pm,, paa ,-jaoan 
ous nspa ia ib  "vss p „  iaa imyatya ’©s v^V ni ’sV ,o'm p  nspa Vy
0"’ /■> .'im) "o\as s n  sV ic^s,, ins oipan Vas ,ins is  hv ,vin ’Vya hv 
]nn ’3 /'ps,, iaiV *j«ty v ™ 11 b  asitr Vss ,"pss ao’a miaip mVi„ 'n 

.0’pnsV aia iaty piai o w m  p  y*isa sVs ,vns w  p  ws
"tw's„ 'ain sV ,ansaa s in a  mp p  'n B” s ’asa man sV (oa0 
insnn "siaa,, ,saVya n s  owa s n  s^ V’"1'"1̂  lmyat^a mnn ’3 ,"i3a„ is 
1̂ ’s vn pis onasn,, onpn piDsn pi ,asim nyi 'zh mm sm^ vn i?ynn 
bn  ^ns ,pi ^ynn nanan 3"at̂  'sh ,"Mins p i  « ia a  p «  'n " rn s  pm  

♦nean "ina„ man 'anna "rns ns ti^s,, ,"vns ns n s „  niaipa istr
'n i s ia ’a hv vnmiDi 'n m ’b ns nam : a"a piDs }ap  ̂p i (13)
"'m  sia^a hv„ ]i3an .'"i sia^a nina hy„ onspn ,(onso nm nauvnD) 
,oyan m^i's on  ,n"» ,i "d sipn nnoan ’s  ̂ ,"nna„ n!?a nsom s b

,v"v
onspn (onso nnn soian -jn) )^h ma’ nna'a 'n D3̂> on1?' sm 6) 
nVa r]'omh man'? nsi (24 myn 69 nay) i"ais D"n nyi1? ."mp va^
,('’ ,'3 ]ap^) "m^y on^nb i'y  ^s mpn »a„ la ssva -a"a ,'a pp^ )ai ,mp 
pn’ sV i"ay^ ■', piDs d» n 'a  7,y ,(a"’ pios oc?) "ns^sn1? n,!?y on^i1?,, pi 
"mp nas„ ] i^  n mnps ia3 ’a m p v ^  f]'om  ̂ n^sn niaipan bn  
o âni^nty nna "mp„ v ^  ’a ouma o,!?m laa â aa ntsn^a imyatra 
spn ia’s "os'? onV’ sm„ myatpa n"npnV oimu ohs ,m̂  m o>mpna 
marn nbn ,nyi’sn ’"y ]iaa ,0’ayn nanW  nnyty na b  sbs ,0 ’̂ n laa 
laa nan^aa pi ,nanai annao n^sa ,vyna nan^aa myia n s  mn ,inm 
b  ni^sy ,(,y an^5 ŝ ?s ,mni^m hv nisa '"y spn n^naa na’s ,nnsa i ’y

maiai nnt^ai b s a  lycra
/mn V^130 "jn n  : v b  nnoa .na ■qni 'n na *jn itrs p « n  ns (î )
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nmooi "nn pnn,, mnD ptpnsD dVin ,"*jrm xVi„ : DniD nynmxV 'nn 'nn
xd xm ’Vix ,mpjn Vy ddid irx rra vytao ,pt*Vr nxm ,T3 pytDD vVy 
nt^x pnxn Vx rnixnm,, nns DipDD tnisön ’sV ,pi2 Vyn oinnn ’pisxV
/.nD pn n^x„ ]xd p i /'pnon N’n„ : v'tsns d v  ,(T'd ,n"*’ /noo) "noti' xd 
vnw xin Dinp mm ,V"m tsnno ’sV Nim ,V"Dy /'yrnnny ndu noxjtpjrpn

♦Vyn cpDnw nnsot :
aw"'V .'d n "' .'noo) vntPTB ,po'oV "pontsn 'n mVyV irn n i (xd)

♦"Pdwd xn^„ onso nspD ,yiD’rn ^ dst n*V 'n DDDnpD ’:rx ’d (dd)
□DmyD urx lmiiD npy "QDDnpD ijj’n„ ptrVtp *bV "Nnty,, nVoV -jms vn ]nd 
ipVx 'n nx„ 'n ,"*jDnpn ppVN 'n n  dtjsd ynyn nV„ iod ,D’ixn mj 

.(n"d ,'? ppV) "xnss',, nVo nisoin xVd ,"ij’d mnjDB'

nxDon ,xnn3npmn xdd 'n onmn m^yn issand odhx ismn (no)tt :— t: t : tv —
nnnyn no\m hv miiDm ,"pmi„ 'n (n"D /: nvx) d’dd n n n  -.DniD ^"nnn  
noixty no dVix ,V"Dy nmiDn ns iDiy’ n^xD ,oniDn hm ntyyoD msnDi 
nrriDD xh ,0’smnn njmoD xrt p̂ onn ’d ,Tino trx "nou.n hv miiDm,, 
o n n m  o'dd nmiDn p  msniBty ornnnD üDnx isnntr,, yoj.n xVx ,0’Dm 
/'xuno xnion "px pDUisnm,, 'Jnn mon ."in2 'ö nx nismm ,D’Dsttm 
i"u ^jn p&yVV pmn <n\mV nsin^ w* 'd myotn mrcyyn idd m^yn trrsT V T  •* TV ------

/l̂ non ix j|0 d- V"s n̂ onx ywV mn ’sV d̂ ,pinm pinn xim ,y'n nnn
Dity xVd onson Vdd nw  "pmn„ noimt? nnxoi ,mDir x V td  Virn niyoi

.npyi onpio xmty nmnD mxn ,syiVn

DinD (myi 148 ’"di xmiViD nowDD) V:n 'n V:n p]d *]nno tn) ,2 

iV’bn /'"msD osnxD ojDnV xVty miiDn ’d ,npy nnsn "V:n„ ."xhn„ onso 
oipo yosro onson "xV:n„ /ni^ns xhw osnxD ddV n^no U’x V;nn nonn

t  :  •

nons pno ny„ nom.m /"xV:n nons nosoD ny„ y"n\nD ,nnx V:n my^D 
nox:^ o'nin nn Vy V:n fjd nonn dv xd^ ny ,irniDn nttnn d: pVdid "V:n 

.nVoio irx  y"D"m ,'"un y  ,noui vVn moyi (7n ,n"’ /nDi)

irx i ,"inDn„ onso nspD ,]imo juom 'n onxa n :n  d'o d:i (d 
V̂ Vty o^nson nynV ^xi ,nmsn inxmn npy n'onxn "xnD;, v^V .pDJ 
V̂ V ,f)DDD xVx mtnD xVb' d’o mnxn msn1 xVt̂  imiiD DinDD "inDn„ 

.nxo nDnn p^V nisoinD mnDV in s  n\m ,p  yot^o u ’x ounnD "mDn^

(no’3VDD) .xnDno n’ pnoo pms iV psio 'n nDnon nx pDVym (i)
n"Dpn nm pny ’d ,nDy pt̂ V peg xVi npy uiro "psio,, .p9D 'nsD DinD
(n"D /d /ioty) "0’pVx ynn„ iod ,nn’psi nmt̂ n yw  tn^s "yT„ ,DpiBD inu 
n"r,xD ,xnDnoD x"j ,xnDno n’ 'n nonon nx ."pnpnsoV nnô oD noxi„ 'n 
P̂ Vd 'jnnĉ  ,npy xm n"yVi ,"mya xm xnDno n»w DinD (325 nnyn 69 moy) 
"nDnon Vd nx iVji„ idd ,nnnon no^ Vd nx inDVn miiDn ’D "nx(( DinD.n 
•'ion?) "n’yn nx mxsD„ id xsvd /'xnono Vd n ’ NjD̂ Vni/, 'n (d"’ ,'n V'yV)



225 n emm
n’ oma»n 'ain (a"V pios o») " v y n  nx nyis nya n»o xa’i„ ,(ts"D /ö 

.pinV iy  nyn nx myi nyis oyo xa’» naiiDn ,xmp

onan Vx :o"’ pios pi ,’xnxio Vy nan xV 'n nxio nx ian Vx (o) 
xV noV ’nyn xVi,, (326 myn 69 noy) m xn nins .pnVy nan xV 'n 
nan ’d iod mao p»V nxn nan ’d ,]nji' oiainn xin» iod ,p’yn xV oann’ 
’bV ,"pmVy p'yn xV„ oain xV» oyon» V"’ **Vix .V"Dy "nan loiain» ny Vy 
»"o '’y) nmo mx pyn nnann Vnx ,nonVo on lannV xVx nnnn mox xV» 
,VVd oip’i’ xVi piya’ xVi pay1 xV» yo»o "p’yn xV„ p»Vi ,(&"’ pios ppV 
Vpo nonVo ony ni»>V nox» onni’ lax "p.nVy p’yn xV„ iox» inx nyi 
py "nan xV„ 'n p ’sV ,n io iV “pia pxi nn imV nnnn *jn pxi ,ioim 
i»y’ xV» io iVd ,nonVo Doy ni»yV nn’ xV t]xi ,o,my Vy ma' xV» mao 
io"’ piosn) "onan Vx„ oain y"n’ oa» yn .oma’n nonVo nnüV Vid’» im  
nmon p  Vd pipio ia’x» xm /'pyn xV„ ixd 'ain» noi /'pmVy nan xV„

.oiVpaixD p»Vn

(y"n’n i/X”aiVin .na^vno) pnyixo'n n»i’ ia ixo  "jVpx xV’D (d») 
p»V vinxVi vasV» ’sV ,o’m p»V "pnyixo,, pDJ.n .".nyixo,, onso nnn

.'idi "oiV ’anV ’d — nonVo on lann Vxi(/ (o’m
nanon mpo oonV on nnm 'n n oai„ ,f)oi iy 'n inn Vd dn iy  (n) 
nonVon ’»ax Vd lon i»x d  ’mi„ pi ,"io’V»i iy„ 'n 0"o pios) "oon iy 
,nVm mxan im  namnn "on,, p»V» nxn ,"io’V» id„ 'n (?"’ pios) "moV 
p»V anu p’VDn nioV» nnnoo» nViysn na’nnni ,"vp„ p»V oiainn anu 
"ion ’ nin imon,, ,"P]iD'i„ 'n ('d ,i"d .'p’D "ODnD pnV oni„ iod ,"0’V»„ 
'n m„ Vy ,"oon iy„ p»V noio i"o piosn oVix ,"psio’„ 'n (n"V ,i"’ .'non/ 
T» nnmon nViysn oma»n "nioV lon i»xd„ i"o piosni /'oonV on nn\n 
’"n (x"’ ,'i ,'»in’) "inyV oyn Vd on i»x d „ in xarD ,ooinV on nnm 'n 
p]x "xbdd 0’V»„ 'n (n"’ ,i"o .'xin) "rjddn on ox ’D„ pi ,"o’V» id„ 
pi ,Vdix in»V mxamn nono ,iVd» vVxo p io» p’D ,niDia xV nViysn» 
pi .nV’Dx ’"y "xonV Vd D’V»i iy„ ’"n (x"d ,i"V .'on) "onVn Vd cn iy„ 
’"y ,"io’V»i„ 'n o"o ,x"d .'xin) "nonn p  ô on iVd’1„ ,"nVD„ Vysn os»o 
iVd’» ioiVd ,"piD’i„ 'n (n"D ,i"’ ,'ion) "’Vyo omaiVn VDni,, liaaD ,n’n»

.nnnan ’so Vonti/ ix i ’» d omVxo maiVnn
"on nann Vx„ ,mp pnoy myoV nann xVi 'n on lann Vxi (0’) 
odV px xV ’d„ d» iaxa» ivd "pnn piann xV„ io i» bd 'ain ('n piDs V’yV
xV» yo»o (»"’y) Wd oaixn iojd’ xV» mmx /'Vai pp *jno ny oaixo 
on lann Vxi,, :'o piosn »nson ’sd oain ixd oVix /-tsix oi»n on nan" 
pi» yo»o /'n»in üaixo "jV inx xV ’D„ loxa o,na»n» ’sV /'nonVo 
xm» n»pn» laV naman ">yi ,xoVyn nnann xVi nnox »iddV » oo nonVo

.ns’ pinoi V"m nyi laa nnxDV
2,ipa’o ’"’di ,no’ai’no) »"nn n’sm 'n onann o’n»vn o’iym (ao) 
xaioo i"’ym n"’nn ’d "nsi,, iod xmi ,"y’sn  xuisidd,, y"n’nm .(nyi 148, 
'Sixn '’y ,0’inx o” ia» ny » ’i .ipy ia'xi n"Vm "n’si„ d’1sd nnn ,mx

15
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»nso» nns xona iV »»njV nama o"n 'm .ŷ sn ,msn myV 'nn 'nnV '»n»n
.ynanV 'T3'V»i /̂ "’V oytD mon

xapn»oV---mx xVi 'n n  uvayn  pa»n *]Vo p ’D nax xVi (V)
mayV laannV nax xV nna nnvn pixa namn n»mso p  ,monna my;»1?
nsn xV» imyo»o »a mina wx "n»öinn m  xannnyxV,, y"nmn /iVnjn 
m»n }m» xVx ,omx nny’ sin» iaoo »pnna xVi /iVna *pnn Unix nnynV

•o.mVxo nny1»
/yy .mynx m nmoV nmiannV n» 'n lsnx nx n»nV »n Vnn (xV)

'n /x Vn>V »"o
xnaa ,x’inp Va jv  'n ^tsm o^am  crno v y  Va nx onnai (nV)
Va n\, m\m üunnxm ,Q'oyon nu xim ,0’Dinpn Van xin p ,xVboi x’»ai 
n ,DiVpax pn» ii»V ppn xm» parn ,('i /a) Jiyn nooV n\mV ina»i /mmp 
my 'nn (329 nnyn 69 moy) n"aixn lwV .nmon ns’Vo ü'»ax V» my nsrVo

■Vnn»onn »"o
x̂ aiVn niDumo) pna x»np vVx Va 'n ,nimitn ony nVx Va (n) 
nVx Va mnan my1» '3 ,tanBon "xTip„ 'n "ony,, ."vnp„ 'nso nnn (p»nsi 
xim ,ampn piosn "nnx Vnn Va t v  d w „ hv noioi ,mmsn ony onyn 
nonV onson »3im /'pna pnp xnnp vVx Va„ niyw  ,omnn aa nnp v»V 
"oVpoV onyn oaV vm„ nn xsva ,ünaian my d’»» V» nBDO Va paon» 

.»"'y m»ms» oyoo ,nnsan "pinp,, 'n (n"’ ,n"V /non)
Vnnyi jnen VtnVn on m» ppo 'n nnm omVn nnna noin (□») 
nrVnn) vVy nniDo .nnpa 'V "vnVn„ onso nnn ,tp»nsi x âiVn ,no\amD) 
nonm oaox ,onyn Vy min a"V "vnVn,, .1^’“! x"Ji Npn V-̂ 7 (83
,Von im» pytD» /'on m»„ mVoV nDio» l̂aa Vy n»«V » ’ rV "iinVn„ 
nnn ony» 'bV nnyn "nain,, ioa ,VVia □» "m»„ nVo» ?Vxo pio n 
mmna mom dv nmnn ony nVx Va :mnan my’»i ,nnn nnoin manu

.omnm ô nVn (moinn) pa n»x
vVy nnioo .naVp onson nona (148 ’"di /no) V̂d 'n naVö 0)
□'oytsn Vyn nynV n ,y"s dVix .mann iVd xnp naVD (89 moy nrVnn) 

I • T : r□unnm ynVo naVD ,x"’ ,a"' /»in’ pi .ynVo nauan» b̂V nsoia nâ x x"nn
it; -

/tausV xin»ioa nDian im nnn» mmoon Vaa» nnia nynnaxV 'm 'nn .naVo 
nxnnnn V"n» nxna ,Ginn i Vd xnp nxonp naVü :mnn (ii) nnxn pm

.naVo oinnn 'y»,inn
ia’xi ,’aian » ’X V» yimn nnon oi»Bn .“]Vo noxn 'n »’x noxn («') 
nnx onnon ion xnpa p »  nauo nan inxmn» ’bV "nna noxn,, 'nn 
,nxna pi ,(n:V nama) -jVon s"y nmspn nox ioyo "-jVo noxn,, /»iaxn 
■jVon (tsnson "xaVo„ noix n’n ,my noxa nanan» DiVpaix nyn nnm iV’x»

y"nxnn »n’B '̂ yi ,n nnno» ynm
/t ,ü"a ppVi .i"o pios pi n: on’»Vi ]nixn on'»V 'n n̂ Vi umxnV (n’) 
♦tsnson /'n:n xon’»Vi pixnn xon’»V„ onsD nnn /myi x’'aiVn ,nouioD)



,d"di .'V ,n"' .'n .'1 ,n"' — .n"' 'x) ŷ in-1 nBDD 'd ,npy ntsitrs niD'DDD ii»xnn 
nVa ww niDipDD pi ’d Dytsn nsu ."n: ödwVi pixn tsn’»V„ '"n ('x 
d: ,nspD DinDn» DipDD Vnx — 'n mnxi xtSD1» 'n D»n omp 
xV» "rpo D’ ViDpV,, 'n ('x /x V’yV) "rpD Vid„ id xsvd ,nspD oinnn 
ppV — .»"y ."?]D”t xd\, 'ann "d\, nVo id vrv  moipon Vd nxtsn ,tsnsöD
— dd'»V - pixn — taasrV 'n "’»jdV — hjV — uaxnV - nsD nx„ j"o ,'n 
nsn xV» ,pt̂ Vn 'bv 'jbd m» ’Vix ,ts'nBDD 'pnnxn ,"ntwon xdd^V —

.pios t]io xin» 'bV ix D’B*isn D’oyB »V» nnx p»Va onnV
(myi x ĵiVid ntwrao) pnn’ xnpi 'n 'ui id» Vy omx xnpm (T)
noxj» idd ,Di:nx Vana» onyn Vy ddid j"V "pnn\, .i"V "linn’,, onso DinD 
Vy ddid "pnn\, /'nyVjn yixD D’ny »V»i D’n»y iV \mi„ (d"d /d .x'.nn)

♦ynD.nV ’td  psi ,nDi (t»V xin» "\nBD„
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•pnn?o
x ’d » d p:D»n xpVx xin nxn 'n pnxDi d’d » d Vx ’d n»x (nD) 
.ntsVnnV nVx»D .mrVon niDD.n ’jbd iDnnD pyVnn .xynxD ts’V»i xV’yVa 
noxj» pyD i » t b i  /ji»VD p̂ d id  ,DipD,n nVDjn p>nnnV : "p x D i d 'd » d„ 

."ynxDi ü’d»d mxnV ’V’B»Dn nD»V \tdjdh» (.'m /n ,r ’p .'Vnn.)
OnimsiDi pDiyD TDyn n’V 'n ■pnmaJDi m»yDD n»y’ n»x (otv)

: D'n nm»D .'ui "TDyn n’V„ nV’V» pn  DJinnV -ps nVx»n pnnn» |i’D 
’bV ,'"n xpVx xin nx ”}j’D nD n’V„ 'n (x"’ /i"d .'id») '".n d’Vxd -jidd ’D„ 
nDna DinDn» )xdi /idV ninnxm nix'son Vy noxon njiiD aer »nsV Vid’»  
,inVn mxvsiD nV’V» p y  FpoinV Tns px ,n"Dpn V» vmniDjm rmVyoD 
onx»D» ,n»DD hdV irmam ,n»pan amp nVsnD DiVpi nD» pn xinr dibdi 

.i’Dns yDin \T p  nnxi nVnm hd»d V-nn’ VVsnD
TDn aJnino nVsn Vsx "Vx yD»„ .»j'D V’Dp xVi 'n 'Vx yD» xVi (id)
'n V'Dpi„ 'n o ,'n .d "1 /ü ]DpV) "'Vx 'n yD»n„ idd /'xniVs V'Dp„ ii»Vd 
□:nnV nsn xV U"d pios) "»n?si« nox nDD» 'bV : dhd p»nB d"d ."’*mVs 
n:j my lrx ,nnVD pinn "’nVsi„ nVo» ’bV ,Vm: pmn nn ,V'-'Dy /"'mVs,, Ixd 
D̂ nnV nsn xV n"ynD nVsn Vsx» V"’ n"yVi ,"t>iVs„ ixd nDiV ]i»Vn ’bv 
xVi DipDn 'jbV nnsn inVsn nn\n xV» miyot̂ D mnn» ,"’mVs Vnp̂  xVi„ 
Vdp„ ii»V) ’nVx»D nxVonj xV pn inxmn "yo Vdp xV„ p»V ,VVd nVnpn: 
.'xna) "vax Vx apy1 yD»n„ iud ,»pDD nanon» nD m»yV amV lDyw "p 
iV’Dpi„ 'n (n"D ,n"V o») "man Vx lyDBm,, . " t id x  ]d Dpy' V’Dpi„ 'n ('i ,n"D 
n»pD,n dj nDxai ,ansn vn nVsna» DiVpm nD»n djdx ,(ü’3n pi ,"mon ]d 
pnxn nx nxnxi ’jdd n»pa„ v'»nB o"d pidb) "•p-ya nxm,, ,nspDD nxVtsn:

."nViD nx ”]V nxnD ux nDian
15*



i  jj p n n N i o n r  228

□nso nna myi x'\aiVn ,'|a»nD mmannD) mô Vyi 'n maoxi (na)
,y'nn "oVy„ mamn "pox„ p»V Vaa pi /'mo’Vyi„ npy ,*)"Vxa "mô Vxi,, 
p»Va ,*i"Vxn "dVx„ xm mmna V» 'amai ,D’x'na Vy jnjvi mVpaix mamn 

.(331 myn 70 moy) naixn mna» noi p»ns 'sy .moVnn
.(□nsD nm nmarnD) n"Vnn imon 'n naueV *)Vnn nâ pVx m (V)
"■pasV *]Vnn xm,, ,"ioy *]Vnn xin,, c i /a iopV) "oaoy "jVnn oâ pVx 'n„ y"a 
’Vix /mpmy onso nm nmavaDn) ,n"Vn xVn "nmo,, 'n (.'n /i ,x"V iopV) 
xin,, mao oausV V̂m n»x m : nanan» 'sV "nanon,, ixd mnn» nytan 
Vy noxa «in moipo nx»ai /'pa^yV anaoa oanx n»y i»x Vaa naV onV' 

.□noy "jVm n"ap» oymo xin» nanam ,pnxn »maV monVon mnyn
('x/n}opV)pi ,x’0 ’pV yo» 'n  crpnn Vx yo» Vxn»’ nnyi (x) ,n 
napm mm 'V "yo»„ onso mm xm p  .yo» 'n mpnn nx Vxn»' yo» 
’sV pa xin (832 p̂ D 70 moy) n"aixn nynV ;mm 'V "iyo»„ y"nn onso 
Ton "Vxn»’ yo»„ p»V Vax mao dVix ,mnn *jn»V mnx 'a ,DiVp3ix *pn 
'n ia’pVx 'n Vxi»’ yo»„ ,mm p»V mnxV» s"yx mn' 'V "yo»„ mamn 
nnV pi ,"yo»„ 'n ('a /a iopV) "□'mp onx Vxn»' yo»„ ('n /i ppV) "nnx 

.mm 'Vn »o»o mnxVi Tm 'Vn Vmno "oy,, p»V Vax
'm xnVmn pnp^nvxn pnxi 'n oa»pVx 'nn □'pmn onxi (D 
IopV) "in npmVi,, p i ,"nnpnn mnVmVi,, 'n ('a /’ ]opV) "pmn im„ .'iai 
Va o,, : nVyoV nmo mnan ixa /'mnVnnV xanpmxVi,, 'n ('a/Vi,n"a ,'x1 
'nn mpmn onxi ,*jmpo “ppVx 'n mo»n mys Vyn nnx *]Vn n»x »'xn 
noy» ,mpnmn p»V xVx mmpnn p»V in *p» xV /'ovn oaVa mm 'pVx 
mam xV DnmVx □»m„ :in xava .rnnpo vn n»xa naioxm m nxTn pn 
n»xa lpm n nayVx 'nn dx’a ,anV imn»n xVi mnayn xbi iy’n»n xVi 
"lipm n  papVx mn xnVnnn,, ’"n i/rn /i ,a"a /»im) "nm ovn ny on̂ Vy 
xnVnnn p^nnxi,, '"n ('i(n"’ ,n"o) "mnxo i d  xV mn pnnn,, :mpin Vaxpi 
p»V cVix maioxm nxnm namnn noipon moyV mpmnn nanan» ’sV /"m 
mnaon D” pV nnmx Vax noxa» nn np p»Vn nam "m npmVi„ /'pmn m„ 
mmpnn pay xin» ,'iai mm xm no vnnon pmn mmm n»m ’sV nanani 
,niaon DvpV nnmx Vax noxa ('n ,n"a /»m») "m npnnVi,, pi mnx nnx 

.□» »"o .'n ;n"’ ppV my '’yi rnrnVmV xnnpn^xVi a"a '"n
mV anp nV'x mVn 'n rVx o^ninp D'pVx iV n»x Vna na ’oi (i) 
n"’»n monnn pay Va pmmV »mpn lam ’bV mmpy pyn nmiVa xVnpV 
px» m̂ Vxn»1 noix nVyo pimn pn nnno mnan» ,»mp n»n 'n ,D'V’VxV 
pmmi ,ny Vaa ia'Vx anp xm» loa ^nVsn yio»V n'Vx anp n"npn» noix 
□n̂ Vax mnnp moyn 'V’Vx» ,y"n'V 'nron 'amn xmoi nnnn »ma» no 
nmiVa xVnpV,, noixi ^ma o"iayn Vax» pnpnV »n .apmm amnn »oo 
mxi’ px» nxn»a ,ma *]ino xVx m Vx xmp wx» p>a ,".n»npy H ’yn 
/'xnpy py Van,, xVi /'̂ nionp V̂ao xanaxn py Van,, 'n Vxi»' Vaxi ,iV nnoiy 

.mmm nmn»ni mViVnn ny Vaa n"npnV mxmp lanax» ’sV
□m̂ ox » i ’B ,p t r» p  pani )’0 'p 'n ,0 ’ p n a  o ’» s » d i  mpn (n)
"xm n»n„ — "oi»p mixn,, 'n (n"o ,n"a /xm) "nox -jt 13» — mi»n 

."o»p„ 'Vn 'amno "]n(, Vax "pna„ p»V Va /'xm o'»pi„ 'n /n ,a"V .'mm



,V'u .'iöp) "d1 nVa,, .x'öip n’s ~iv 'n □,nt̂ n aV ny t̂ xa nyn r ) 
naimn layts "xnst? rvs ny„ ,trna om -pna niyatpö o ,"xon xa’Va„ 'n ('n 
*"x'otyn's ny„ 'n (n"a ,'x V’yV) "n '8»a nmsa ony,, ian ,D‘ütm nu nVyaV
onso ana (nyi x”jiVia ntswao) /'id ii, 'n D’xn oarx njiDm (a1)
Va„ (mnaTi nnffya* "rtjiön Vai,, pa nnsja njisn oĉ n .pna irx /'man,, 
naion,, :*]öDjai ,"itn„ n’tnx pt̂ V tsst̂ D 'sV Düinn (i"ö pios ppV) "mion 
xnpan Vaa "rpjan,, v^V pi ,(n"ai ,a"a pios) "Va mon„ (t"ta pios) "Vöo Va 
,"iDa„ î a VptPöa lV D'önn Va tsst̂ D pi ,"nion„ Düinn ,*poja Tün xmtt*

.omaa ô ani ,"iaT„
onso am nawrao) xms Va nvon xaV’s 'n Vao Va njian Vos oa)
"dVs„ 'n (n"ai ra  piDB) "Vs njian Vds,, dVix .“jaoja "dVs„ x": ,(o’pmy 
’3 nxnj ma /'xnxjp dVs„ »"n ('J ,'n .m\) "nxjpn Vao,, -  .ansaa xV  ̂
V» owa w  Vodi Vdb 'a V"n nnanai ,Vds y* wjy "Vöd„ annan nynV 
nai mnn„ -p mx naxm Vai ,Vao Va nnan ix Vds mnam ,d w  D̂ aVa 
'bV ,orwV "jana (n"i pios) "nn Va n’jan ny 'iai nana Va nuan napj in 
lwV Vnx /nia’00 )wb v x »  ntaVV ,ansan n^ana "xaV̂ s,, xonm np’y m 
GjI ,"xms„ ixa 'nnt? nai .njian Va Vt? Vdb ,"jöDja ’xm ',Lo nyian Vds,, 
aspjĉ  pxi yy Vtr xin Vds ’a tnsnntt' nwsx "nns ,VaD„ nnspa arps '"an 
ainan ptfVa ,oisna namn ’"y nmmsjtt' mana Vtr naoa xm Vaoi ,Vdsji 
s"yxi ,'iai "mm nsi,, 'n ('n a"V .'iaa*) "naoa V̂ y mĉ yn aina mix nx'i„ 
naiaa ,nVosm njian imya^a npy a"a naoa nxmna Vdb ô ays naa wsdip 

.(i"tö ,i"a ]DpV) "naDöi Vdb ntpy itrx,, mnan ii^Vö
(n^jvao) msn x©j isa  Va 'n D'Dtya ?nyn icrx nja niss Va (ottO T — - 
onmo "r)iy„ ix "hbs„ iwV "tamoa "rpa,, iit̂ V ,"xs^ ibs„ onsD ana 
'nn "msn,, lainnc  ̂ "rjiyn nt̂ x,, iV 1*100 xint̂  ixai /'msn,, xnpon Vaa

.(n"a /x .'xna tv"® ŷ) ."xb̂ „
T

V»mty ioyiD ,'n v °n  'n ô oyn VaV omx p̂Vx 'n pVn nt̂ x (ts1) 
itDitysa 'nn xVi .x"nn p]x Vaioi "̂tsn y  -onV TxnV ,0’öyn VaV omx T'pnn ̂
mpVnnn Vy pn nmo "jVb„ t̂ nĉ  manx iit̂ V nnna ’sV ’a ,y"a’a ,"rVsn„

D̂ pVnV
ntayvao) nayoV xVn Vna ô pi 'n pn'n nx nay ’nVaV ya^ ’ 1 xa)
■pt̂ Vn ’ann ŝV yöĉ ö "nnyoV xVn Vna,, onso ana ,npy pi (x ĴiViai

.may’ xV yaj^n Viâ aâ
.x̂ Doya onso nspa .x̂ üoy wa 'n o^oya oanx 'n fsni (ia)
'n o"» ,a''V ,'ioty) "anna onx nnV„ ioa /pjyn ’sV npy "x’DDy ’ra„ 
ms onnxî ji,, oVix ,D’»ya nnyn’ xVi ô Vnaizo rna» njiian ,"«nits wa„ 
,aysn my "wn„ nVd P]'omV Vx ,:i ,x'öoya 'n (piosa) "onJn nsoa 
,n"a ppV) 'ui "o’öyn Vaa 'n "]S>Bni/r piosn ,y"si fn"’ ,u"a iDpV '̂ yi) 
x\nty ’bV ,nja/xnn p  n^p n nVVp» nxnxj ,"’ra,f xVi ,"x’ooy Vaa„ 'n n"o

.nnva nwpn mVVpn *jma nnama nnaxj
mVs x^syV pn 'imVsni 'n onx m nt̂ yö onVx onnayi (na)
,0’im ^a nan nax’i ,mV̂ a a’V’Vx naiy ityy^ nV’Vn nV’Vn .ui xmyts
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mVs x'ooyV„ 'n "onnx  omVx oty nnnyi,, (T d ,n"D ppV) p i 0"tm y )  
psD px) mn hrx„ 'n (ta* ,i"d .k "») "onn# DmVx mny "jV„ pi "xniyo

."xniyta tnVs x^ooy vn  (mn V"-^
xb  'n pmm xh pbx' xh pyoss” xh pxm xV n^s pxi py (obm 
moyn Vy nDio ’D„ njV njmj D"n 'm t̂ rn© ,nm p&yV bn nm pytw xh pn 
,D'oyn hv nxi b  nox’ ^x mjnn xV ,V"Dy "nnpj,, ppV xmtp "xniyta,, hv xh

."pxi py„ pa>V hv noioty pDjn xVx
bm *pnV bn ljtsn in  ’D nxsoi -ppVx 'n nx dpö  nn^pm (taD) 
’niönp 10 ’ynn nx morni npVx 'm xnVnn m pno ynnni 'n ,*)tysj 
nioipon nnn .Tn’ pt̂ V piosn h w  ’bV nm1 'h ynnm 'n "ontrpm,, /idi 
□hx ,"trpn„ ptpVö nt̂ p xvw ,"ynn« — "ann,, pwh ,"xyn„ 'nino "t*pn„ 
noxn 'n nxmV imeteo ounnn ’bV nmn >d ,pjyn 'Bh rpVnn 'nn x̂d 
□ntypm,, m xsvd yütPBJ bm onV b n  vVx iVVsn’ dx ossn ixso' ix moni 
mVm pynnm,, ’"n (J"' ,ta"D .'om) "DDnnV bn  wnnn 'd onxsoi mix 
xh 'n nx wpn xV naw,, pi /'pDmV bn »onp io pynn n x  pmsrm 
pt̂ h "’onp lo iyn x h  'nn xnVnn nn ynn xb,, '"n ('i /x ,'jss) "mitm 
('d 'ta"’ .n"o) "'Vx nVVsnn n^x„ iod ,vVx  Wsnn miyotro "mionp p  xyn„ 
prvynn,, ’"n (n"' ,ta"D .'on11) "'Vx onVVsnn ntrx,, pi /''onp p  xn’ynn„ ’"n 
/'̂ ynnn nx„ msVnno nixon: my w  "utsnnn ’D„ hw oinnn .mm ."'onp p  

.(asi nnyn 70 noy n": x '̂ y) nuiDj p’x i^jan "mionp p  n^ynnn nx„
ipy •"piy,,« 'nso nnn (parnsi nta'jvnD) nV piym id 'n nV nsn (V)
pi y h  nnn oinD Vyisn mnnn "piy„ Vysn ivso ’D ,nnpj pĉ V "piym,,
- h ns„ pc?V b  d:i ,"pnV piy»n nD/( ’"n o"tt/n.mn) "’jjnn^  onV nsn,, 
p]xi ,D’nn myi (o"> ,n"Di <n .x"tr — .n .'tssitiO Vtnpy„ amno 
nxm ,(': ,n"D .non) "nxnxioV npyi,, xn"' /x ,'io^) "̂ xnsoV npyi,, x"nn 

.nDiin xVty s"yx ĉ sjn hv ix nnn Vy ddio nnpj pt̂ Vtv
iod "n nnyn,, onsD nspn) 'n nny poj ix 'n mpVx nDjn ix (nV) 
monnn pjy Vd pmnnV iDm ’sV ,n pios V’yV iod ,trmp ocyn 'nn .(y"m 'nn 
ntyy 'Dn„ '"t̂ nsD xVi ,pxV w  pn monnn pxa> d»d D’V’Vxn n:j n"npn 
dj„ ptrVD d’dj nxn.nn niDD n"n "nojn,, nVo 'n p Vy ,V"Dy "mVx ow ü'dj 
pDj ix„ non:n n"yV njm /"n ’Djn ix„ p̂ dj pjy xVi ,('i /d .'Vnn) "oounnV 
’D„ nniDi /'nnyn,, V"sĉ  (836 myn 70 noy) n"Jixn nynD xVi ,njiDJ '"n nny 
oViyo yojrjn noiVs ,imoD yotyjn ix nm hnjn nmD nmjn nVyoV nnn xm 
mnDn noxn 'd ,p u\xi ,V"Dy "n: iV nnpV ixmn 'n ntry nt̂ x ô ojn anixD 
ix ,nVix:n pjy nVnnn ^VsnV njiiDn ipy xVx 0’Djn Vnu nsVsnn Vmno u’x 
xm nD nnxi ,oy nnpo oy iV VixnVi xmV nVxD d’dj oViyo n"npn nt̂ y 

.'ui "amsioni nimxn niDon,, nVixjn n̂ VDnV it̂ yjî  0’Djn :pVbo
,no'jvnD) xoono xynnm xns’pn xnn 'n .mioj ymm npm mn (□»)

t  : t  : t  t  ; • 1 1

ost̂ o 'bV ':nnn "nnoj ynim npm mn„ moipo nx» Vnn iptrns ,x'jiVm 
io x j dx pn ,mPDn xmty iod ,nnsj p^Vn "oqno ynnm,, xsHpn n’n pĉ Vn
tonson njionn 'n (n"1 ;n"V ppV) "n t̂ojn ymm npmn mm„ nyim x"nn 
x t „ 'n (n"’ ,n"VppV) "npmn nm b h „ pi ,"xoono xynm xnŝ pn x t i„
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231 n i  pnn*o am i
■payn naVsnV lisan ninnn» B"yx onson naionn ixd 'ann 'Vix /'xnŝ pn 
bv oiainn iaV» onson .onxon D’D'an Vd nn»y» nynn npmn Tn xintc* 
/o"’ ,a"’ /io» »"o ŷ) p’iio  itk  xmn xnnn "nno: yim,, ,"npm m„ ywV

■IwVn pnpn ’bV ’1xid imanV m
,i"d iopV) "Vna xnom,, idi ,*|'mm parinni 'n D'Vna o'xmom (n v ) 
w ’sV ,nxioV ,xmo n'Vnn /'xaitn„ 'bn 'n (n' ,i"V) Vnan xmon VdVi ,, ('n

1 t t ;  •

"nm nVxi p]dd nVx,, ,o'V’Vx lniyot^o» uso "]Vm„ iitpVn 'ainV isrsx 
,x"V .'xin) "pns' insi,, mn xüi’D /'nnn iVnm f]Odi lVm„ 'n ('d /d /io») 
bv  V'y imyo»o Mn 'D "pnan xnVnm,, nVi "pns' mV V’nim„ 'n (n"o 
ppV) "mx nan nxi mVnan nx„ p i .(wn nna 2 noy Taix '’y) ,pnir

.»"y ,"xnV'm„ xVi ,"xna'Dn n'i„ 'n (x"d /'
,a"V /ioty) "idV' ub,, iod Nin ,nno’ün “jps>° 'n "jn^vi (iV) 
iod "nno’0 ,, 'Vn 'ain onso nxnrV nDion ixdi /'■jnn 'naD»„ 'ain» o "1 

."pnsV ’V mm n o 'o n  io x „ 'n ('n ,i"o /io») "nyi»'V ’V mi,,
"ri'j*'0 in my n’V„ onso nnn ,ny rvV 'n n y  px nnno pxn Vyi (oVj 
id» mVo ind is'Din D'annxn» i»bxi /'nnVo my px,, tnV pios) V’yV iod 
/'my pN„ mnDn iod inVrt pxtr D"a imyo»o "my n'V„ }i»V o''o 'd ,",ma’o

.Fjiiai f)im i"n nn1 ''my \mn'b„ *|i»V pi
on'»V — p ix i on’»V 'n ’»aoV — naV — 'amxiV — isn nN (ao) 
onso ]iB»Vn innNm noi»s niD'öon o'ai»xin 'n .n»aoi xön’»V — na

.v "y  .n"’ /a V’yV 'n»ms — 'i  mnxV»

onsD nm no-arno) ,xao'y ]\iV’x 'n lanx 'D 'idi lamnx nx nV (a ,n 
.56 moyi 30 noy ia'Vm qnd n’a»ai ,n"o ,n"' /xin) vVy miooi (crpny 
□y xVi nmn ino bv nnnn m niD laoy pi ,mainn nyiV nanan m ’sV

,o'»ison nm '"tn  nyi p xbi /nnmx
nounno) iai xs pVx xanax 'n o^n iaVo orn ric nVx ianax (□»)
ia'xty rlB P^V mon oamno p »  ,X2 ipy .xDn 'ibd  diid (x^aiVim ]a»ns
naiiDn» 'bV ,"x’na xs n'Vn„ ’"n (1 ,a"D -n"o) "x’na ns vxn„ paD ,dxoxo

nVx ianax,, iiĉ Vo yot̂ o ixd pi ,»oo mn oipon xVi ,mn’nDn nnpn
.ni^non pinio onoiyn nVx naiiDn» "ns

noian p  ,iö ' öV xntsV iinp̂ Vo xVi 'n io x V mn on̂ Vy xVi (n)
,y"n' 'nD "iO’x id„ "io ôV,, nnn msno inNn xao i"aix D"n (DnsDn Vsn 
,G'»ison ’Vna mm ̂ 'v is v  noo iiaa in r 'mty 'nann xVi nxo ]idj Nin» ioxi 
Q’nan» noi /'ioxV »xn “]inö ">̂n DDoy 'n im „ ('i pios) nVyoV noio» 
,iox» ny»n nxmnn Nipon xaoa xV "ioxV,, ]i»V xVm iaoio ioxo xin

.iaDio loxon »io»n a'oys nmm
linnnnx inn 'onoV x’an )'oV»o id 'xaoV 'n 'xa»V D’yni Vyi (ts) 
mV d'ddd i"aixni /'iinnnnx 'mn inn,, onso nupn /onso nm noavno



"’anaV„ nVa uaa aa» j»  nxm ."'mn,, nVa ia’a»n onso an» laixi 
.p»Vn *a*n mm nntaV ix  "»ain„ nVa nnnxV» ,ai:nnn

a a n  Vnai iav  liamn Vna 'n iV aa”  lyah m01 )V£>h Oa)
na») "ia v  pani’/, niaipa ixa» Vaa 'n "ma’ pans’,, ,(p»nsi na\3vao) iV 
nn» mVan jthV na "parnn,, ]xa nax ’hx .(i"a „n"3i .'a ;i . 'ia i .a"» /a

.(ptyns) aan  nnx  nax'
xVa oana (ansD napi na^rao) x » dj aiun xh 'n aun xh (r)
Vsx "x»sj„ nVa VVa onsDa xaaj xV nui»x"i nnana ."x»bj„ nVa niBDin 
,(q» »"tn ">v) nana ainan m»BJ a:ua w nm  n a i ’bV »a y"ai ,"aun xh
,o’pnai x»3’x oy 'n VVaa nx 'n »m anxn nx G'pVx lam ’a (xa)
71 may) Q”pV nan mmx 'oa» nmm x m » xh /ia: pi ,Dnson Va noi: p  
p»VV oipa ]xa px '3 /ui "x»jx oy 'n Dtp ia  VVa na nx„ :(339 myn 
Vjyn ni Tnx’a» 'sa ,"anp ia„ mVa maan usa ppoinV xV p)xi ,VVana

.ty"iy ('ts ,y'V /ia») nnna nvxna
'n "oaah, ,pnV p n  xa’V mn 'iV 'n onV m oaaV mm im ’a (ia)

.pjpn ma hsanV -j-na v* "Qnh, n n x  iax j»  ’bV /U3 xVa "xa’V„
,(myi xuiha naurao) ’anp aip xan nxi 'n nay may ns nnyi (na) 
onso napai npy pi /anp G’xp ’in„ :(340 myn a») T m n  p»V npy pi 
"litsxin noua ipwa U’xi /anp oip onapai ,»ia» xim ,’anp a'xp xan nxi 
may,, p»h ,’JU’a "a’xp„ ’3 ,»ia»  "’anp a’xp„ naun» paj m mn ,h'3y 
naiy ix » ’»  iniya»a ’a ,p3J urx " ’anp ü’xp ’in„ p»V oj ohx ,ma "nay 
m yn ny mmna xaa ’nw ya»a "x »a i ny axoa ’.m„ p»V Va iaa /inmna 
,un3»n xh man “jnan may'» laya "man,, ’in 'n "na»n av nx mai,, p i 
Ci ,a"V lapV) "aViy ma' mai,, ]ua /namx„ man na»jn ia i  matn vwh 
nVyaV *]iaoa n»aV ia x »  iva (y"axin »nsa) lay may'i ai»’»  mnan ixdi 
imya»a nvnV Via’»  oip v»V pi pn’ nm /wVnxV iai» anV nax iV„

.ainan p»V njnas /ai» nnx o» may’»
D'aya »'i ,QnBGn Vaa ayaa p  ,Vx”i»’ ya» 'n Vxn»' ya» (n) ,i 
1’axnV n»y maa ('a n»y) :"ao v»V x’aa n"aix 'oa ."Vx-i»' V'ap„ D'anu» 
ya» nnx n  irpVx ;n Vxi»' ya» 'x:» 'iai nnx xm» nVapn x'n yia»Vi 
irman n»m mx ”[hn DiVpJix» npy ya» v»V a"a oVix ,V"ay ,Vspn ia3 
nn xn:iVs » ' ('x ,V'a nisia) ,mam ny'a» pjy im»ms» a’Jianpn D'x:nn 
X’aia nnx» na "jaixV y’a»n nax nm ,yai» nnx» v»V Vaa ya» naix 
’n-ixa» iaa m»nm msVnV mc xin»3 ainan v»Va »isnV man i3im ,msa

.niaipa nmnn
n u » n  Vyi/, ,maVa nu»m nmnn irjy v^nn-i 'n y n h  o n j j» i (i)
'n (n ,'a .a"») "iV nj» xVi, p i ,"’:n’xn Vyi„ 'n (n"V ,x"a /xia) "GiVnn 
n:nu nrx n na’Va» iva ,iu»i nnn yi»V '"»"isa 'nn xVi "mV xjn xVi,,

maV i’jyV maixa
pryapni imia Vy pransm 'n *jny»ai ima nma Vy onansi (a)

i n pnnio o n m  232
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Vnm Kilpi ,»oo Fjon Vy oana' sV» ,nDVnn ’sV 'n .-^nnai ’©’D3

— "nison,, iod ,vo’3 ddiiboi yn’ mn» d»d nmo vVy mainn ni’»isn» 
/’ /io») "-pn3 isVov, iod ,D’3i 'V 'n "-jn’3,, .(uV m’nj ;’y) "vV'sn„
nrncoi ,nm 'V ""]n’3„ nmm isd nnso is»3  \ntfl’jV3D) /^ns iiVon’i„ 'n ('i
nnoo vd npjn» »isnn pjya nyn» no '’yi (89 noy n ’Vi3) ns’ ^ns nVy
"nny»ni„ iV -poo» ’sV rnVon jnronV ,o’m v»V 'Jin» oyon ’Vis ,hu’ji’ddV 
i ’nn ,nn’ 'V "-jma ’B’D3„ io x  iV’s ,q’3i  'V vwö 'nn» p’D V"’ nyi ,i''V 
"inD ’S’dd„ ,’"» i nns sVs ins vsi ,d’bdh ’j»V nnno m» imyo»o

.nns VdV nns ,d’di D’n3V mni nnno yo»o 
p ’os 'nn -ps ,p»ns d"d n»pn ,]V’db ]’diu 'n D’Dian nniDi (s’)
insnm □» s Vs  ,ism  mrs isd }V'db nVo djos ,V"Dy ,i"V non nu ’d ,rV 
/ioy) "Dn’jD mn m3„ p i ;nnj ’jds V» n n n  "oman nmn„ »nBi /'mu,,

/'•pmjo iV’ds vna,, ’"n (s"’ ,'n
.nVsn \noipi Vmn “jpVs 'n n’ 'n ii3yn lmsi snn *|’pVs 'n ns ü’) 
n3in3 p i 'n m p Vmm V’iD 'n "-ppVs 'n ns snn iyoV„ '3 piDB V’yV 
iV -poo» ’jso mp isd 'nnV nai sV» oyon p»nB d"d nyiV ,moipo 
'nn .3"’ /’ ppV ’D ,p’SDO U’s cyon oVis ,'n j"’ ]opV p i ,"nVsn vnonpl,, 
ns mn smmi iddj.i ü»n ns nsnV(, : pinsni ,ms 3inD3 "üip„ moys m» 
'n n ’ v^n sVmm snp’ so» n’ VnnoV,, 'n (n"j ,n"D ppV) "-j’pVs 'n 
/s .no» nnnsD ’m s3» no i"yV v3jni h b j "d ip„ )i»V 13 v*i /'IpVs

.»"y
.ü"’ /’ iopV ;,y) uV Dooi 'n ub dioV (id )

— Vy D’m v»Vd anino pn Vysn .pmVy onm sVi 'n ümn sVi (3) ,t 
"nns,, Vysn ,"'n ’Vy omi ns„ 'n (s"’ ;a"V /si3) "D’pVs ’jm ’d„ iod 
;’yi) ."nn’ D’nni3„ 'n ('d ,o"d d») "nnis in3is3„ ,"n’ om , v^3  'nno 
'n im ,, onn» "*]i3y ns D’pVs pn i» s „ piosn ('n ,j"V 'si3 »"o

."-p3y n’
-]J3 n’ |W  'ns 'n anns omVs nnyi nnso “j3D ns i ’D’ ’d n)
□Vis ,ni3i ni3pj p»V "vyt2’„ onso 3113 .s’ooy myoV vnVsn ’jnVis inso
1 1 3  ?ji2 Vd :(56 noy irVi3) vVy nnooi ,vdj irs  "-j''3 n’» 3’nson noi:
'V isd V"n» oyon /nn ^33 rjrn Vdi ,nj3 ns td ’ ’D m 10 13 '.nn
i»pn D^nson -(p»ns) "vnVsn„ ,"]’yo’/( D’3i 'V mnsV»i i’JsV» ’sV ,q’di
,"“]]dV npn sV in3i„ -jioon Vy 3010 "-jj3 ns no’ ’D„ v^V üunnn ’sV ’d 
('3 ,n"o v ”̂np) siojn m:nDm »omD i» ii’s ’sV ’D ,’"» i nyi inio nn 
/'udV }nn sV -|nD„ Vy nVyoV ’sp " y n  ns i ’D’ ’d„ )T»V» u’nm  
sds’s n"i » i’si ,’"» is  Vy n»pn (n’Vsi»’o S3n -jjd n''n □») 'smnn dVis 
iod /'ijdV npn sV wdi,, noon Vy "iJ3 ns no’ ’d„ ’sp u»m3i n »n  ’sV» 
mpo isd v^i 'sõim sioj3 d» D’0’n '’y) .y"3’ 'nm DiVpJis üinn3 sm» 
m iiy o ’ ns„ omnn nou /dipi3 d» s3io mm .(Vnn»on3 ny '’yi “jnsnV



om i Dnsi )Vtk /'iiytsv v^Vb ’s ,npnnb n rx  n x d u  ,"’ nVnn i r a s  -pn 
m ’sVi nn Dino v»Vn im V  om nn “pn v*° /ttd ' *i»x on ’b pnn1? vx  
nnna, ]w b  t]xi mjisj n rx  i"V " 'yw  n x „ 11b n rn j D"n r n  n o n  dai 
0"ö .'nan» n n n n  n vx m  'm x n »  ibs ,psj ivx  'oinn n o m  "mVnn

.»"’y
nn xomn p  ,iinV pnnyn in a  ox n x  'n D.nV i»yn ns ox ’D (n) 
ox nx„ xdij) m nniDi ,"vnnynvnDimV’x„ onso u»n xüb y jix  d"si ,onson 
ixa *j” »  xb m ,njisn nn»’ xm "ins dx nx„ xomn djox ,V"sy .»in» "inn 
pnV’ X„ 'n (rs  ,n"V .'xnn) "unsnn dx ’s -jnV»x xV„ piosn ,vnV’x p»V VVs 
ix ,’jsnnn dx xVx *]nV»x xV njVDm ,dx xVx ibs "vnV’x„ oytsi "unsnn 
,n"D d») "nm itspn osmx xmn dx m mo ixsn ox„ m xsvs ,*inix nV»x 
"osnx osmx ’nVn ’js ixm xV„ p i /idi "yismx m’bn pnV ’ x„ 'n o"ü 
ixxn osmx xm’ dx njnsn n'̂  /'psby vsmx ns vnV’x„ 'n ('n fj"ö 0») 
"onV i»yn p ox ’s„ v»V /|xs p i ,onn xxvs my tn  /js ixnn iayi ,nib 
npn xV inm imV jnn xV “(nn on innnn xVi,, nnmxn ins nox: 'm 
nmsn ’s -ibiVi niytD? oipb »•> "vnV inayn vns pnV ’x„ onn iV’xi '"pnV 
by »mV my v«^ ,onV» i"y mm omV’Vx inisn») ,onV i»yn ns dx xVx 
n\mi "vnV’x„ onn xV p  by ,ds pjnnnn ix QnmVx nnx “pm nx uim 
nnyi,, idd ,p mm» vm nV: xm» "dx„ irab ’s ,"dx nx„ mnDn v»V 
y"n ;,b '’y) onxtsn 'n x»’»  n»pn xin» (n"V ,n"V /ib») "onxtsn x»n ox 
’"» ”i *'V) xnm xVx m »i irx »  ox v»V » ’ p i /nx xin n"npn 'Sbi (imsD 

."yinV ]nsyn ins px Dinx,, y"n^ 'nvbn 'nnn aai (n"D ,'d .'ib»
- .'n n"’ ibpV pi ,nmn nyb n’V nnb1? 'n nVjD oyV \b nvnV (1) 
usb "anp,, ]i»Vn 'mnb n"n’ D»nV noib» "Vx„ "iV„ " ’V„ Vd .n"1 ^"si 
mib vjpn ix vVx» Din̂  Vxx pn DJbx (55 nnyn 28 niby n"Jix ;,y) ,mnDn 
;'Vixn Vd ’V ’d„ (r\ 'a  /nbn) ';msn Vd ’V ’d„ }ud ,iosy mib xV Vnx inVn 
Vs ’V »np„ n:js ,"xyix Vs »V n„ — "xism Vd ’V n„ m ('n ,b"1 /ib») 
d"j pn’ ,ibxy nxb n"npnV ommn v.m» njiiDn ]xdi /''bip »np„ 'n "mDn 
"Vnmn ’bnp pnni,, ('n ,15"’ .'ib») "nV̂ D ’V on”m„ 'nn» nai ,"n’V„ v»V 
"’bnp„ v»Vn »b»b ,"’V n„ 'n» /'vnxn Vd ’V ’D„ iV yibD» ivd oytsn 
oyV iV 'n ib ’p’„ yiyb  nbn irx "nVuD oyV iV nvnV„ v̂ Vi -VsDn pmnnV 
'nn» m"’ (t5''ni /ts ,n"D ibpVi "»np oyV iV inix o’pn lybV,, p i ,"»np 
nub xn nnnn ’d ,»isnn ,('t5 ,n"D ‘bpV y )  miDb ’sV xim /'’_nibip(, 
,Dmit5n am»yb nrnnn n"npn usV Vxi»’ mžb nm n»npm ,Vx*i»,V n 'npn 

/"n onp x»mp,. ibinn» "mV »mp„ Vd Vxx ibD "onp,, ]i»V pn’ nmi
nxnnn "p»n„ .]on 'ynnxi pDn mx 'n oss mnn ods 'n p»n 0 )
'Vn 'mnb xm "mn„ oy nmnbn pn "’ynnx„ nibipb ix»n ibinn nsn

.in xxvd Vdi .1 b /’ ibpV pi Vbd.”  pm mV "ms„
mix3oV V»bi 'n '1:1 ixj»V mxb xV imnxnV v:s Vx vxj»V oV»bi (’)
/ui mixioV nts n̂ y nnxb xV immnxV pmmn m.ibnp vnny prxn imts
Dmmn mb njsV i»y» omib D’»yb V» is»  o’y»nV üV»b n"_npn» njnsn 
Vnny.' irmnn n»ms mi ,ons» inV nnxb xVi n"nyV onnxV ns i"nyn 
urni onibj o’pmiV mx’ Vnx nnxs xVn xin ixji»V xV’x n"x ('x ,n"D

r pnnjo anyi 234



□vn cpöDn piDBD) oni»yV *]iso ’djx n»s mnDn no »iV p  y»m' n"sn 
s Vi .'"»nB pi /Õis» VapV nnoi am»yV mm ,am»yV nnoV sVi ani»yV 
mn ny vjnVi iV vjb Vs ,anxan ns rxii»V dV»oi .DHsnBD nap nynD 'mn 
didi y»n »» o dv Vdd D'xn urus® ’sV ,y'onönn 'mni mo 'nsi /ym

.iV yn pnsi iV

235 t zpy a n r

o p r

n :»  nas Vdi, ,-py m yi ■pinnpn 'n "pxs rvnnrcyi "psVs nj» (nn 
Vss nosj» ’bV ]sdi ,"smyn “rV*1 nns Vdi,, 'n (n"1 ,1"' .'io») "nonn 
V» nny ’D ,onny p»V "na»,, d.i '.nn onnyn nmnn loyaiy "mnn»yi„ 
ppD iVsnyno,,, ’"n <n'Vx Vsv) "npD m y iddj„ ,"xnpD„ nmxn xnpj omi»

."pinn
sVi ,o’oyn Vy ddid 'pn\, .*]V pn’ sVpnV ns 'n ~V sm »pio ’D na) 
nns bD ioyo nayn "sm„ nVoi ,"pm\, noiV iV nmi ,j"V sm» "pnniya,, Vy 
m'nin n»s n\m„ nosj» iod ,D.mVy *p*y Dinn ds »pioV *jV m1 a^oyno

,(n"j ,j "V .'non) 'ui "DDTyD d’d»V ono
i"»n nynVi t(onBD am ntnvziD) nom ns 'n pVn lo sn  ’d cpi 
ns : (90 moy nrVnn) nmoo id » ’ dVis ,ansD nspn sm pi "soVn,, V"s 
nDnon» nmo "xoVn,, -1 s sVs xnn xoVn ':d’d nVyi .p’sn sVi xoVn x"j 
;n (i"ö /j .'xnn) "p)Dr uoo» 1 iV„ pi /'p,, V» Dinn smi ,p  m1 sV» nsn 
pjy Vdo sVn ,dddVd p nox1 sV» mnDn nnr 7 x1 /'xsnn xjV no1 xoVn,, 
xVi ,ano xnn sV nos:» po .oanVn nsi noxnso njran» yo»o n»nsn 

.dssV ns posVi pmV Vdh t'd pios ny noxon Vdi d.tjbö pnyn
nsno x": (D'pmy ansoi ntöuvno) nDTn x id tx  'n :nDin nDi (n1)
ix nD»1 xV» pjyn nmo» ,d\jb is  u»n sm nnom nViys .pnno irxi nsnn
Vysn nnnxn djon ,mV m pn p»Va »nsn px myn .nD»jn nnn nnDin 
Vy nmo nDmx Vysnx pjm ,nD»’ xV» pnDin nmo» Vy nmo Vpn pjDn nn
,nm  xdd ’jbV nnD» px» ,n"npnV Din^n p  Vy .nDinV nD»:n pjy nn»n 
#,y) '"n nmi„ 'n (ü"d ,o"n .'x ,'n .'xnn) "D’pVs nDn, ,Vpn pjn mon .mu 
/'FjDî nDmsi,, 'n ('0 ,n"o D»)i"?]D,i1 nDn,, anx p  Vss* ,h"d /V -'xnn »"o 
niso Vs ns onnDii,, ,"nDTX xVi,, 'n (t"d /o d»j "a’p»on n» nDi xVi,, ]di 
/'inDin,, ,"nDin„ p»V Vd pi (»»"o 'y ) pnDnmi 'n ('o ,i"o ,'noD) *"n
msn pi .VyBn\x V» i"’nn pnon ubo n»un nVnn njjn1̂  ioi:nn "nnDii,,
ayon dxi ,n’TDn pjy /'non nn„ DJnino nD»n Vxi niDi njHDn»D "mDi„ 
"py1 no xj nDi„ o "1 ,n"V .'nnn) "oViy nio1 mDi„ pJD ,nD»J» no nmDi 
ij’x n /'nDnm xidtx,, V"s miDin mDt„ *xd p i ,"nsmx„ 'n ('n ,'i nD’o)
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nai ]n nm  maa xVx ,onaa VaVi nynsV 'n n t w  na niat̂ V xhw ’iia 
U"a ,a"V .'latr) "onnaxV nai,, n"apnV nwpan Vax 'ann» nm .anna nx’a’V 
■jVax nmn mat laa laya Vysn’x l^Va / i j tk  o''a ,'a .'ian) "“payV nai,,

.nViysn pirn Vy nna Vysrrx yjam ,man
nynan nx mnVcn,, /mp 'n oa -ppVx 'n nVa”  nynan nx üji (a)
Vnm naa u w  nana ’a tsnsnn /'nVttw,, 'n (n"a n"a /ia») 'iai "“pjeV 
nxi nnn nx nttr\y\„ ia naxjw ]va ,"rhw\, dv 'Jnn *p’sV ,mmV^ iitrV pn’ 
yny nnm xVb> ,trma ornnsV nynan nVty n"apnip /'-ps^a mnn nxi ’jyjan 
/ 'p  nVtya,, 'n (i"’ ,'n /iai?) "anyn nx “ja n ’Vtya„ ia xava ,ynxa miaa 
tnaan iata nana aman ixa dVix nnx oipaa nVtsoi nwaoa oĉ  nm xVtr 
nax ny,, -jiaoa naxjb' laa ,ynxa naa nnm njnantr ,^iaan nnx ix 
nnon layatp /na xVx nmVtr -ptp xV /'tjbV onnojm onxtwn 
nx oaa mnVtsmi,, ‘ai ,onaxm otr onnw» niaipaa onxtym nx 5]vnntp 
(n"a ,a''V /naa) "o^nm nx oya 'n nVtsn,, p i ,(a"a ,i"a .'pn) "ynxn nm 
,nanaa o’iaa o^mni ,nrnaa maa ynxn nmar ’bV /vn jwVa onnwa 'n 
nyiiantp /'iivn^n,, m (n"a ,n"a. .'nam " p  'n n n V » ’ n^x -pan# nx„ pi

•Dinajty nnx omx onaiy ont̂  0’a’ixn
w m  /'x e t x  D’pna„ 'n “jwxnn (amaa o’ays w )  onxn nm’ ü) ,n

.□'an pi ’JD "h b ',, iaa ’Jira «n ,Vsan pmnnV /'xcppx »n„
• • T  * * T  * * T  1 * * T

,(Q’pmy onso aim na^vao) 'n onp p  nâ a mpsx 'n 'n ’s xaia (oty)
0  ,maa }wV nnv xmtr npy '"n onp i& na’a„ xonm .'"nn xnana,, x"j 
'n ('j ,n"a -'xna) "'n a “jyn^xi,, ]na ,iaaya imaaV ’ua xm '"nn xna’a„ 
,'n maa Vy njnant^a "'nn xna^a Vy„ nmna '"n ’B Vy„ pt̂ Vi /"nn xna^aa,, 
□’om^ onso am /p nrn*» n"apn Vn? naxa pn ya&ya '"n onp p  na’a„ 

.ansan njianV oipa ixa )’x ’a ,pnna irx ’xm xm ,"n onp p  xna’a„
•jypaa vps: ]’amni ^iry ’yiaa 'n nnai nypaa o^xav mamm mry (t)
'yiaai pry ’yiaa m y^i ,")’amm„ Vy ^x naoia "^yiaa,, nVa ^niaai 
,omnn oipai pyn oipa laya manxa "omn„ ,"xry,, niaa-n ’a ,VP®J vamn 
''nnai nypaa,, .'^yiaa,, na’n rpoinep nn ,]’yiaa ü’xnpj ona o^yaun o’ani 
iniyat^a mn ,aman p^Va "xniaai xypaa,, ansan ’a ,"vmaai iypaa„ 'n

.nnx nnai nnx nypaa
nm ptrVn onn ’sV 'ni pnyt̂ i ^an ynx 'n 'ni nnyan nan p x  (n) 
ynx„ 'n "o’a ’Vm ynx„ n  piDB) V̂ y1? iaa /'^an xnay ynx„ naiV iV 
amaa "nay,, ywV D’ays mw my rpoinV mnay iva Vax /'pan vVra xn^j

•naya xinsr laa ziâ acrn
xnay xmi xnt^a pnay ,xnn’in ynx 'n t̂ am iat  ̂ mt ynx (ot̂ j 
xnay ynx,, lait^sa '̂ nnV Via’ nm "tram mi iat  ̂ ynx,, naxj lVx .t̂ an 
0’X’aan om’i na nt̂ x ynx yaira "ia^ nn ynx,, oVix /'aoni xmi ntro 
nVat  ̂ ’sVi /'n^a ynay xnnnn,, ViVai nap nmm pâ Va 'jnn 0"&n y’y) ^aa' 

."j^an xnay xvni,, naiV ^na ynx nVaV nnnn "t̂ am,,
nanvaD) yoan np’aV xs’y ia  am 'n Vm mcryV na "jV inun (n’;



,tfVnD p»V ,n"Vn xVn "nn\, pdj pjyn 'bV ."*]V nnn,, 'ibd mnn (p»nsi 
nuD nntm, 'n (n"D /: ppV) "odV onVjn xin,, pi ns -V inj xin nmsn ’d 
m»nV mmm 'Vd» ns “pVn in:» nmsn npy "xa’y "p„ .mnn pi "pV 
nay bv noxj "xa’y *]V nn\, ,nnVam n»iyn n'VDnV xnV nuiDj mVinnn 
'nn xbi ,nVnpD irx xV dxi nVnpD nan ox ,onmn imnnV inu onx» 
,d'ddjd n’VanV td h  V'yiD ivx» usu ns yo»D m n "xVn -jV nn\, 
(n«, /, >V»d) .noy nay syor xVi m»yn xm 'n nsnn ,nDxj» idd 
pjy "Vm m»yV„ » t b i O  n"D □») piDD' njmnm nn njm nasnn noxji 
n»y» nnnai moj n ' Vy hm pnxn »inD» 'dV ,manVon ma: xVi ,d'dsj 
xm nVsx »x t>jbV nnyn xm -ppVx 'n 's mm nymi,, nox:» idd ,n"npn

.('Jl piDB) "üyus’ XMI DTD»’
fn"’ ,'i V*»yV) "pyD»n npy,, ,nny ,pnV'np xVn *iVn 'n pyD»n xV npy (s) 
nmnn omVy iVnp'»D td  nn»nan Vy xim nD»n 'd oyia.n nmy "pVnpm,, 'n

.ntpyon nnxV xVx irx  »jiym ,maoni

mm ntD'jvno> otdV 'n niVm o n y i--- mVn; d ’U n»nV (x) &
pjyn nmox 'bV„ (347 nnyn 71 may) n"Jixn mns ."xsnnV,, onapn (onsn 
’s ,'idj u’xi .V"Dy /mdhVd xVn yD»D n»n’ p»V ’D /'XDnnV,, npy nxn: 
.n"' /} V'yV nonVan »hd nxmnn dj xaDj "nn\, ounnm nnyn "»n\, p»V 
xVn n»iT njnsn dxi ,pn'D nanVan n"D ,x"d /idd pi my nanVön 
vnrvs ,:"d ,'d ppV pi .x"di .'n /x V’yV ,"pnnx„ pt̂ Vn onn nonVo 
"n»nV„ nVd» 'dV ,"xDnnV« p»V x̂d pn’ xV dj nmi .»"'y ,'n ,'x V'yV 
uuy» "*pn„ p»V ■)”» xV manxi ony mmm /ony,, Vyi "cm, Vy ddid 
,d"V ,n"V .'idd 'nnxn» idd ,ony Vuxi ü'Dy Vax mu "nn’„ p»Vi ,p»nj

♦»"'y
(p»nsi nDuvDD) xnsJ un 'n pjy un - x'nn\a un 'n D'pjy 'jn (n)
'jn D'pjy 'jn„ :V"aDi »m»D p»Vn p»ns nson /'xnna,, onu» nsD mnn 
V’yV »n’B m pyDi -V"Dy "nnx p:y ’n'V’ vn üVd»  xn3a ’jn pjy un xnaJj
DipV n»sx ’x» »n 'B  "Dp'DV Vid' id„ 'n "pjy un 'JbV na 'n ’ 'd„ .n"D ,'x 
imiiD» "nnyn' xV„ 'n (i"d /t V'yV) "1’jsn » ’x n a 'n ’ xV„ dVix ,onuD

♦1’jbd o«pn' xV nDiyn Vd
hVdx x»’x nnD’D -|Dnp nny xm 'n nVDx »x ^ jdV nnyn xm  (j )
,'n V’yV) "inun,, idd npy n"Vn xVn "nny„ nnynx"nmyi x” :iVin ,nD'ji'DD)
niDipD nx»n 'n n''npnb noiDn VysV nDiDDn "xm„ nVo ,»''y "nn'„ 'n» Cn 
vVy »'i ,'m .'i ,x"V ppVi .s"d ,'n .'V ,'x V'yV ,"nnD’D„ p»Vn nmsn 'jbö 
VsDn p'nnnV "xm„ mnDn p»V nun ]xd Vnx ,(»"'y 28 moy nrVnn/ nmoa 
nM' xin *]’jbV "]Vnn xm 'm„ m xavD ,"xbDx x»’x nnD’D„ iV iiöd» ’bV 

."inyon M’ n n o ’D “iDnp nnno xin,, 'n ('n ,x"V ppb) ''p y
'D ,n'isn i"xnn nnnns V"a nnnns 'n onix -j'pVx m  tjn n n  (n)

.(348 nnyn 7i may n"Jix) f]inn xim ,Vys: p»V id'd n»un rxn 
□napn npy p i (nnso mnn)'jVyx 'n p x n  nx n»nV 'n ':  x ’nn (□»)
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n»nV pisV 'jd 'jan mnan ,ojan loyta "VVy,, »-i» 'a mmn -idd ."':”n’S„ 
'iai "n»iV sa nns,, "poon piosa pi ,nojan sVa n»*iV i»ss  's 'a ,nms 
o») -nis nma sVi ,o'a-) myi .s"' /' ppVi -'n ,'s V'yV pi ,"V’Vy ns„ 'n

.(349 myn
u i nini,, s"j (nnso ana) paa 'm sun *ppni 'n naa 'n spsn'1 (n)
» ’» V'n ,rpa pytao s u n  ^pm  :(90 noy nrVia) vVy nmoo '"n mp p  
,'i rV 's .nan) moipo -is»a rpsnn p»V ':nn» 10a ,"ui mm„ 'jm o» 
□um sm» "sun *ppm„ nm: Vy n»pn Y'Jts o"a ,myta smi (.'a /tai .s"a 
p»!? Va»nai nyna ih ma annan otis /'ppsnn,, V» ah ,"^s m ’i„ V» 
o»i ,V:yn n»yo hv aoio» 'sV "n i mm„ p»Vo n»p sm» "sun rĵ pm,, 
ntaj 'a noV»a 'n rpsnn,, pi ,(/' ,a"V /io») "oVasi ona ’ss m i» iosj 
mtapnVv»jV noa nja» ’sV /'sun *i'pm„ '"n ('ta ,s"' .s"ü) "'n oyo laaV 
Vyo otd"i Vsn»'a nso 'n ?psn’i„ piosa »a y"s) .vVyo naVoon nyipji ryV 
mbd 'Vis ,ry V'a»a a": smi /"n onp 10 un nmi„ 'n (n"’ ,!"■* .a"o) "vjb 
*ppm„ moiV ima lrs  ,F]sn nv»p Vy nmo» ,"snnV„ 'n "nso,, la nos:» 
,’ ’̂Vb py Vy oisns san s]s pm Vy nmo sun pppn p»V» V"’ myi /'sun 
mv D\sai po’yao vn» /an' vjsV o'ss -ps nm o» dVis ,(p)'pna 'n osns) 

("sun pppni,, ia -j«» sV ,onsD sVonj» ny ,nj» D’»om ornsoo
i"si roa  (ntayvao) n"' pios ppV pi ,’n’n^'S sV 'n mm» sV (ta)
.mm» on'j» onso ana ,mm '̂ \3»,m m w 's  p»sm n"» jmaoia dibti

'lsn m ’sV ,staaoV n»p "mm»,, »a ,p»Vn VpnV nsou 's mann» nsu
.omj»a nŝ omb

nta'jvao Disnai (onsD ana sm *p) prnnpsn 'n oms *i»s (a1)
.myta sm» nsu /'on'is i» s „ V» Dinn sin pFimpBn

,a"V .'io») "'V nn\m„ 'nn p i /onp p  “jniya ms 'n \3oo spn tm)
/io» '"»-i 'n? .ro  's mV»a i"o»i .'s ,a"V maia) lrnun n»m ’sV ('»

•(.'’ ,a"V
o» omnn 'sV "pnta,, ,srsi»a mn' ms»i 'n pnta ims masi (sa)

.niano ’Va la Q’nnao» pm ’Va loyta "srsi»a„ pntaa loai
'iso ana ,Vios’ mnyn» ’sV paj p i (nta v̂ao) Vio© 'n ~\h Vos (s)

.p'V70 1J'S1 Vo9t :
,'moip s»o»V 'n sV» n»pn nVo»i onV o"a ,n'm»o»V 'n im»V (n) 
"’monp s»o»V„ p»V m’ /"n onp opoV,, ,mVon ms 'a »um sV» nom

.p»Vn 'am “u ji pjyn nVsan
"mjnon ns yooVi,, .soy onp Vî oV Vms 'n oyn 'jsV yooV iV (s’)
,d»  "VitaoV,, 'n "oyn 'js V„ p»V Vss ]sa Vas ,Vys "sVtasVt,, 'n ('a /’ .noa)

.on’jsV nŷ ojV *]V'» ,pjyn 'sV
/i V'yV) uV aitaV pi ,(D'-iso aim nta^vao) iV ata'n 'n iV aitaV (D 
onso nspa ,n'Dis p»Va msja VysV ismn o» ^Vnn .s jV atam 'n n"a
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n"Vnn ,Bnn» "na^nV,, nou my »n mma irx "xjV naV,, , " y ?  ata1?,,
.n"aVn oipan

njiian a>ms .panV ma>Ba rv pnym 'n oaaaV nVny ns onVai (ia)
•nixai '"an ŷ) ,na^Vam p ânn pjy man nnaV ianna

"omVx,, .paVa nai pjn p]Vx 'n ounxn \nnxi omVxn 'pVx xm (n
"onrmn,, ,naVa my yx *a ,ninVx p»Va 'n xVi .'1 ,x"a .'iaa> laai "i’n „  'n 
pnpnV an ,oVa bv omnm on» ,"paVa„ xVx "xnnan,, ix "xna,, 'nn nb 
nnana 'nn xV ’Vix ,ny’m x"nn amaa on» iaa "xoVa,, ,"xwn„ '.nn xV» 
Vax pi m w  nraama' nax umiam ^ jn n  Va miya»a nnn» ,BnBan 

,p»Vn nnamV “nsja "paVa„ oa iax  pVi ,m'axV nax ih pna' o’jnn
*]xi psx ao â mianp n'Vn 'n nna> np1 xVi ons xa” xV n»x (□»)
,-jaa naa» pxa» >bV 'iai "psx td j xVn,, iaia>Ba 'nn xV .xnm» xVapV xV 
xaaj» lyamV uV px» miya»a ,Vysn o» "psx ao ’a manp mV„ p»V 
rjxi r (90 may nvVnn) nnoa ]xa » ’ —  .nna' nVapi ons x»a p n  vjbV 
xVap1? f]xi xDnm» paxnV n»p oVix .xVapV xV ^xi x"ai xpn xVnpV 
.n"1 ,a"V .'iaa' pja ,nVsaj nV’V»n nVa ma xava Van iraa >a ,xpn vnn 
iaa ,ainaa "xV„ nVa nVsa: xVa>a iV̂ bxi /V ,rai ,x"a ,j"a □» .'n ,'a .'iaa 
nnvn pjyn pmnnV ixn» ,ixa njaa»’ *pxi m  ,a"V .'ian ,'a ,n"’ /iaa' 
ü 'd iw  onso » ’> nynjxV nn 'nn V» nmoan ’bV naxa mm ,maan nsa

.pam xim ,“js’nV nmoan
.xnvon nn 'n nVxn n ixnun  nxi mVnm nx -jnx n»y n»x (xa) 
crV ,n V’yV) »"a (,y ,V’Vx ya»a "xVm,, p»V» ’bV "xnVmn nn« 'nn xV 
n»y n»x„ nax:» noa ,pnm p»V -p» xV ixai ,"pmn„ 'n» "D’xma„ Vax 

.nninji miaiayn laya "xnvon,, ,0’xmj o’»ya mman» naia '"]nx
□y„ y"a’V 'nvan 'na /paua n1 xV nx 'n oann nx xV ’a Ca)
'’B '’y ,d’:b naai noaV â isV nâ Bx nm ■jiâ Vn dVix "̂a îsa xmi "pana 
pâ V DiVpjix nyn la ŝV ,pami aian ian  'bV "jVn nnx Va» imsoi y"axm 

•ma pjy Vax nnx naV ynanV xV» man lanna "n 1,, aman
.4 may ^Vam nmj nJix y  aman p»Va 'n na 'pVx 'n n’y (n’)

nonj ,(p»nBi nanvno) pVx x’ajnB n’ 'n nVx nnn nx onaan (m)
nnj»x n x w  xm» n»sxi ,pVxn x^ajns,, : aina ■parnsa /'pVx 'ams,, lanBDn
,ansan njiana "X’ajns„ ]i»V» a»^V n»sx n"yV üjax ,V"ay "p»Vn 
.•nson V"m »nna ’Ba xim ,nmnn nan ya»ai ,onann â laa lnxnin» 
Vy mxV anix onn»pi ,nmn 11 oa»Bj Vyi oaaaV Vy nVx nan nx onaan 
nanan ya»a nyim x"nn "pVxn,, /'pVx„ pa: nnv m ’bV nmi ,pV’Bn n oan1

.ona
xna n"Jixn o"n ,"nxnnn„ x"j ,nxnnya xa’ 'n pnnxn on na) 
nxn f̂ ion nnn pi„ :amai onso napi nanvno ü»n "nxnnya,, nDnjn 
» ’ .''nxnna,, o»i "nxanya,, ixa pn navjvaoa oVix .('n n"V )apV) "nanan 
’xm v nmoa ,p'xn irxi nxnna x " j  nxanya :(9u may mrVna) nmaa ]xa 
,xnmxa 'a nxanya jnnan pnnxn V"a mn p d x  ’a â^n Vy naoia irx
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x c  mnan »nsV Vn: ina » ’ isd nasn nani ,nn samn ,man nsnnD 
o’» m»nVi myaV » ’ "ynnxn o\n nyi nns nn: nnjn p,, p»Vn n ,nsnnya 
n'üim nnyn 'Dnsn D' sjmn ,mnV *)Vin xin» nns V» innsn sm pnnsn 
D’ nniDn» pjyn p  mnnn pia n ,"nsnnn„ v»V pn’ o» oVix .n̂ nnio 
.piaV sV» mnDn p»V nj»a xV» x"nn bm Wm /"x V» nnya Vnn Vimn

■il X 1

:n"3 piosi ,nsnnn nsi :i"n piDs p i /paiVi pnn 'n nVVpi nsnn (id) 
nnn mmosn Vy noia» ’sV ,onn }i»V Vsn /paiVi •- pnn nn 'n nVVpm

.0>"»n ;,y) Vmy nnm o m
':nnann»s (45may nvVnn) nmoan ’sV /pVnpn ds 'niya»nn»x (id)

.p»ns 'n? -C|»3) nnn nn ns (nn /n .'pn) .xan’ x’»j n»x /mxn n ds

Vy xnnna m 'n Vnn? nn Vy nVVpn nsi onn nn Vy npnn.n ns (bd) 
nnnn ’sV o’VyisV nViysn rpVnn ,Vmyn sma Vy x^aaVa nn pvnjn sma 
ns pnnyn,, /bd ,Vax n jj imya»a "pnan sma Vy„ ,v'»nsD mmaxn 
nVa»i onV D"m ."pnn sma Vy„ Onn» (n"’ /j .na») "mn nnn Vy D̂ pVsn 
□’sna ivx "annj nn ’sVd„ ’"»n p»V mynV» ,piaV sV» nn p\nn.m n»pn

."innn sma Vy„ ounnn p»V oy
’aipa mmx Vy nma "ninx„ ,nms mns 'n »a»n xna inn nns (V)
/'pmn nnyn,, ii»VV nnoia "mns„ nVa ,n"’ /snn Tinsn» o’VVnn 'n>) 
'mnn njint ,"saimp„ snpj nman >n ,nnyan na sim mns nan ya»ai 

."nns,, *ji»V mya»an uvs pinnaV p y  oVix ,»"’y ’"»nsD

'V mnnn nn» s"ys nm 'V ,pnnn 'n *ppVx 'n pnn n»s (t) ,2 '  
DiVpjis pn pxi /'yiDpVx 'n„ dj V"a mn "viDDnnn,, Onn ds» ’sV ,onn 

.nnn sVV nVa»i onV D"n pmn ]xd p]si ,o»n nu»V
onson non (x^iVni naumo) s^ 'n ovn ns o’»iy ums n»s (n)

T

»"a '̂ y) pioo Dipa Vy naaaaa nrs ŝd ns nVa» ’sV ,ss npy ."sDn„
Dn» oipaa sVi ,mann nnn ny»a nnna mnnn V"in nynV n ,(0 /n V’yV 
iV’ssi ,n"a p ’o V''i onVa yisj.nV maani nmnn »msi nsoi ’"»n ;,y) i»ny 
nnn ou» i» a  sin ,»npan ns 0’VaVaa vn» p ia  nnna mnD.n» n"aV

.onn maipai
OiVn /vno) sn jo n sV i xn\j nnV 'n nVnjn Vsi nnuan Vs (a) 
nnyns yim p»V "snaonsVi,, p jn  .nnsn /'sjDnsVi,, onsD ninn (myi 
maipa ,"o’V»in’ 11 nVnjn Vsi ,nV’»  11 ,nnuan Vs„ V"m n»nn ’sV /'nVmn,,

.nsoi ’"»n ''y ,o’yim
•nn ,j "di n"D piDs ppV p i -sV’si sna nons 'n V’sm naD (ia)

.nVnn ’pissVi nunan p  omas» naVV "nDn„ p»V ^mn oVdd
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ltoy nrVna) vVy mioo .*j»*iip mnV 'n *\h vrp n»x *p»np p i (id) 
iod ,*]»*np n»yo niytsa om u» onso » ’»  V"n .ma pyoo ■jtyiip (50 

,v'd lopVi ,»"’y ioipoa thxd» ayoo .'» ,'n .'noa "n»yo„ p»V p)du» 
/'x»Tip n»yo„ x"j "xrva 10 xn»yo »mp tpVb,, 'n "mnn ]o »npn mnyn,, 
D’»np nx»i ,n’y’n»m mym m»n ,niyn p n s  nn»yon» lrn u i moV ’bV 
d» F]DU n»yo p»V» »o»d m a njm .niyn p»V mu irxi onyno irx 
Ind Vnx .iB’om nyita moVn» naV nrnj o"a an nynD xh ^nisVi ’ixnD 
dji nmm ,D’oV» ,omji ninu V» nunnp ,VVDn o’»npn Vd .uiiD.n

.nn»yon
,pnn’ nToV 'n ,osnxn nn»n omx n»nn  yjso omx n»nV (öd) 
innni,, ,"imn’ nmoV,, :nnxD xso u ix  'oa .(onson Vd nou) pnn’ nnmi 
nm’ ,n»iT p»V "omx n»nn„ »nsn dx»  ,pjyn ’E>V pDj p i : DniDi ,"pnn’ 
□noxji ,D:nyn d’ji» nn’» ’i n»in’ d"hod dVix .nn’ ns» "osnxn na»’i„ 
Dn»Ti„ pi /'na an’m nnnmi,, 'n (n"’ ]opV) "nn nn»n .nn»Ti„ iod ,nn’a 

."pnnnpa nnmi *|irnn’m„ 'n ('x ,o"’ ppV) u i "annyn nn»n
,»pjn p „ : ’"»ns .pnnna Vpnn xoVn 'n annnx »p jn  is (V) 
yu i:pso xV» p»Vn pnpnV »n xV» noix ’jxi »pio p»V ann DiVpnx 
irx Vdx ,»p’ »n»o xm» m»ro xV» noVV pn w jiid  ,V"Dy 'idi "»pr p»Va 
.x"») " ’3’n’onV ’»D3D »p:no nnx noVi,, piosn ’D ,ounnn Vy piVnV xd 
,"’» bjd njno nx xoVi,, n"’i ,"nVpn »pao ,»p:no„ : » t b  iosy xm ('o ,n"D 
,'o .'Vnn) "y»n »pu  vbd Vyisn,, p i Vix» xin» nyr ’D ,nxn’n ’jbo  
pms nnyi,, 'n (x"’ ,o"p d») " ’» b j ’»pdo i»pjn„ ,"xy’»n Vpn\, 'n u"’

."’»B3 ’ynn

nns: p»Va on’j»  ,nsio ix nx 'n nsio ix nix ]V p ji (ai
’xm ,yn’a nnxi nnsjD nnx /'xpbio  ix nx„ D’nsD ana (x” j iVidi ntD’ji’3D)

.yiT p»VV Dipo Wd ixd pxi ,pdj lrx 
no’jVDD) nDpj ]i»V ,‘i’j’nVBji prnyT xVn 'n onDyji onyT xV n»x (J)
onso ana ,;HV xm» "niyo,, nVoV aoio ’d ,npy Idi ivsn nj»o ro i

.pnno irxi nDi 'V xm "pmVsji prnyn’,,
pn ’D ,’nnxa 122 /ui 'nn xjnVis nna 'n iDVn DD’pVx 'n nnx tn)
/"nn xnVnn,, : "nnx,, yi»V Vsxi /"nn xjnVis,, 'Va 'nn "nnxo,, p»V Vsx 
-poo» ’bV /"nn xnVnn nnn,, nox xV ]xd dVix  ,(a"o ,n"’ .'noa »"o '’y) 

.pjyn Vbd n\Ti "iiVnnn nmn,, 'n» "ixnm inixi,, iV
djox xonson Vdi nouvaD) panpnn nmVnnai 'n ppann tai (a») 
nnam nnD pxn irxi panj?nn x"j pp^nn :(9o moy nrVna) vVy nniDo
/'anpnn nmVnnV,, ann nnson Di’p Vy ddio pnnn id p»V dx ('n ,'n V’yV) 
nDn:i /'pan,, ]i»V^ '.nn j"yo npnnm 'n nniDyi njioxa npinnn njnD«n»i 
DDosy i»nsn ,ppann mi„ : nsoa V"m n»nn ’bV xm ppann nniDon
pjyn ’bV» ,a»”V » ’ onBD.n non: d: dVix ."oipon lpDii dudid nmnyo 
iyo»n iVpni mo»n rmso nxi ixnm mixi,, Vy ddioi mson ovp ruinn 

1 ü
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m i mayn mixi x m  “ppVx 'n nx„ ./d /' V’yV idd xim /'nnyn lmxi
/mpnn mnVmVi,, iD inn» "pann

mmorn,, idd ,nsy p y  " “jmcv » t s  .“P’dVd’ nx 'n -jmo’ n (i)
nnx nsya onu»» ."mnDVDxi,, 'n ü"' ,i"ü /»im) "m »  nmx nxo Vix»V 
psn nrxb lyu1 V'VxV mny m Vy» n»m ixd p i ,onnita *mn ni»yV 
nxmV n»iy nnsom maon n ,’insi »ru 1’jy nmon *p»V n»xD irxi .nxmn

.inVn nynV ix iDsy
w sd i ,"ipn„ 'pj p»Va "ip*n„ ppVnn ,n'D'p nmx 'n ipn n»x ix (o»)
,"mV no'pnf/ (,'n ,x"d /id») "nny1 iV i» x „  ,pxi»j nxnnn oinna o’p *)i»V 

."imxV mV nj’D’p' ncp,, (i"d ,a"D d») "n»xV iV n :inc  in a ,
.mytD Pl^apöV nnn ^VtspoV nüuinoa 'n imonV 0)

awDjxD) <p»nsi ntwvao) xny Vd rm  #n nynnxa oyn Vd m  (□»)
/xia) aniD xm n /'xoy Vd„ V"si »n »  xim /'xoy Vd*j x t i„  p»nsa 
("onsD -ix»a y"si ,xoy Vd x t i /nD1»*! oyn Vd t i„  :p»Vn nn ('x ,i"d 
piDsa .y"si mi mnx n"Vn xVa onson njion ."xoy Vd*7„ onso nx»a 
xpVxV,, n"V“t xVa d"j 'n ('x ,i "d .'xna) "pns1 ra x  >pVxV omai nan# 

.Dtp »"D',y (0’p'ny onso naim ntsumD) "pns’ mnx
o"a nyiV (onsD am ntsumo) oVyV aim Vn 'n oViy Vn (r ,n) 
xmi ixm o» ann îdj irxi ,n"in "ann,, V"si niyts xm i"n  ann Yüix

.('ü1 .'n /x on — /’ ,3"V /d t) ,ain V» Dinn
*• r

onso ana (-nyi ntsuinD) pDDnnn xV 'n vnunn xV (x) ,-p
xomn» nDio /poonnn x"j pDDnnn (90 mny mm a) nnoo » ’i pDDnnn 
dVix ,n"ma nnD oonnxno nxp p i» Y Jix  D"a nyiD xVi nprny pDDnnn 
"m unn xV„ yi»V» iddi .?]VnnnV D’Vu*i x"m n"»n n ,oyDa »isn  px d"d 
»m :» idd ,DDi»aa nb i» itn»n xV dji ,nmjx nnux i»yn «V yo»D 
Vy miD "iiDDnnn,, *|wV p  ,('x ,'d niDD .'x ,n"'i / a n i o a ’) x iD n i nsoa 
,('n (n"D ,n"’ .x"d) "nnm a ods»dd n n a n n ,, non» pjy ,pm» 
mnxttxDi,, ,npmm nmnnni n»ns pjy yD»D dji ,Dm p i /'iDDnn^xi,, 
p i ,(J"d ,T' /y»’) "xraDa ^ddhdi xdd nrDDmxi,, ’"n 'nD»n xdxödd 
vrmnn,, /'̂ yma iDDnmxi,, ’"n (': ,d"d /d t) "n in n  mDDi»nm„
□»xVDn ixx  nnn  p»V nnm  /’ddi»d mV^n p»V njüDi»nm nns ,niVma 
,"Vau x-iia’y nDom,, 'n ('i /n /iDy) "Ta»j *ia Vsdi,, pi ,D"y "om y

.nsm ’"y a^nn id » is j»  nViosn » ts
cnxpa (onsp ana xm p ) ,idi 'V xTya pn 'n nonan nxi (n)
Disn» ]i’D oVix ,nap: ‘h anV "XTya,, /'a/i /xia ^"D ŷ) ,napj 'V "xn„ 
"D’iy n»i on»D n» m»„ - .idi 'Va »d»d xm 'idi "ns V’x n» ii» „  d,_idi 
idd ,’Dix p»V dd»dd ,om p»V dVd /'piyn vm  pVnm piox pnn,, 'n

/ui "pDm  imn ’V imi„ 'n ('i ,a"V /xna) 'ui morn ni» ’V mn;,
,"x’D*i„ onxpa (onso ana) m  iss Vd 'n iVDxn m in o  u s s  Vd (x1)
1i»V "m „  onson noia a»” V » ’ ’Vixi ,nap: yi»V uss» ŝV ,nap: p»V 
TnnV xa ainDa m» ('x ,i"j p»np xid:i nsoa) ,irnm  n»mV id ii» ,-idi
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V» nsn "paVm ’an isa Va„ oiannn niya»ai ,0"»-i 'n>) ynaaa» nnV»a
.mma nnVn»a» nnts ymaa V» naiVa ,on

ann npyipaa xmi (nauvaa) 'an ?py Va 'n iVaxn nina rpy Va (a) 
mx a"a "m  xsiy Va„ nnapai nat p»V *py o ,»ia» "xm  îy Va„ onso 
.ansa p»VV Wa oipa ]xa pxi ansan oma» "xon xsiy,, V"a nm» ,pna

tpvj (onso ana) xa» xa» xVpn p^en 'n na» na» m»n xavn (aa)
nisja "natr«, naya» ’sV paa mxi ,ansan naiana "xn» xntpl# ô ama» 
»"nn"aix D "a  .('n x"a»i .'a ,i"a) ppV iaa ,ym p»VV Dipa ]xa pxi 
piE>n„ paan 'm mynVi ,msVnna mxnDia nann x̂ aa (362 myn 72 may)
Tan xVx ,x"nn na» oipa oi»n oijnna xaaa xV oVix ,"na» nj» xVpna 
noia iai p»V "p‘sn„ o nma mx ''xVpna pisn„ p»V f]xi ,F)''Vxn "xa»„ 
Vy naia /'xVpn pen„ p»Vi ,nxinnn xVx nn»n xav laâ x nn ,ynin hv
"xavn,, n (»"’y) y"nxnn mm naai ,"m»n x âian iyn  nxinn,, ,nxiann 
"xa»n„ hv »ia»n m a oai ,nay p»Va *ix x’aian laa imya»a nvnV Via’ 
maipan ana n^an a'a»nV oiannn -pn» nam naa o nmaV -)x nmn 
nppna xm o npyi naiaa xatr xj» xVpn psn xavn m ’sV ,amaa naa»a»

.aman p»VV na.iV m»i p»Va omya»
na naa Va aa»n  'n myna n»1 n»x i v  n »a  Vya Va a ia »  (a) ,ie 
'na pi mVa Va naiVa ,nxiVn Vya » ’x Va : i t  n»a Vya Va » ts  /iai ibh 
Vya Va V» it  nx aia» rannea ix» i ’"»ia xVi "xmsna na v : nn ba„ y"a’ 
aia» D’yanV nxi nm ni ’sV oVix ,("paon piosa) ""pT aa»n„ iaa ,n»a 
x’an Vnn»am ,cmnnV anaa o^ayan Vya oa nmi ,m n»a Vya — Va 
naia ma ,paa Va nxiVn miya»a» (a"V /’ .'am) t  Va x^ai :ainaa v;n

1 T  **

,ra .'xna) mnxa laai ,iaiaa nx niVan »>xn laya it  n$a Vya p»V n
nson mmm n»ma oai -mx V» maa Vy 0’aysV mia "t„  p»V n (n"» 
.aua» :nsan p»V nn ,paa niVan ya»a "it  n»a„ p»V onynV» naia 
V"n nunn nspm n̂ atr na» mnn paa ,11’ n»a V"n pnpsi nVun p)x Via’ 
it > n»a na ,it  n»a V"n na aVa nx maiV lasia dx myna n»’ n»x 
/’ /s nyn» ŷ) niVan ispi» » t s  "ns’pia(( ,a"y nŝ pia oVa s]x nŝ pn

.('x nj»a
□napa (onso am na^vac) pispn xVi 'n -jt  nx pispn xVi 0)
]i»Vi :(364 myn 78 may) n''jixn nna V"i V"n» oanisan 'nn ."aiapn xVi,, 
paya xVx nrx maVnn nâ sp n m^ixn n nxnnV xaam myT xV pispn 
-j"aD3 Dsp » i»  niD p»Va xaa» ama Vnn»ana dVix ,myam Vy pspo 
psp onaix vn nmnm» pim uaw ,Diaaam m^an nxninV nam anu

.p"nV Tn Vy ,(naa
nnnV ."xVx„ ,"pnVx„ x"a (onsa ana) mx 'n nnsn nns’a (n) 
p»Va »a»a n nn„ ana ,>"»-i» p’a ,"]mVx„ ipy (365 myn □») ”i"mxn 
:(56 mayi 30 may irV n ) nmnn nmaa ’sV paa ia’xi .pnVx ia'ay  ̂ ,"xVx 
('x ,n"a □») ’aix Vx ’a va  ,a"’ .'xna) aima n ;'nixa 'i pnV’x 'aman ’2

y"aa) nynaxV m  'nn V»i na’Vm m  'nn V» miaaa piaa xin» iaa xV) 
16*
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miDom ,ox »3 mna o» »a ,n. 30, io omnan m o nun»na ,(Letterbode)

’D V"i mpon ’D .(a"'> ,a"o d») pixn nny n .(naV ’2 y»Vo pi m aio
n»»a .(.'J /n .nm) unx ’a x'n ,t"ts /io») n Vy n ,('n ,n"o o») ô pVxn 
Vax ,xni yi»Va wisV i»sx  ’xi ,xVx nnjna xpn ^ nVo nVxn ô piosn 
nns ’d„ ]xd yro ."nx* mnDn )i»V man ,xm iod i»isV i» sx »  oipoa 
ia xava ,iV *]T nx mnsV mao nnx xm : i»isV i»sx "iV *]T nx nnsn 
,('n /ts V’yV) "nVxn onjn ny»ia 'd„ p i ,('n ,'t Vn?V) "DDnx 'n nanxo ’d„ 
d’di myi "xm y»Va »o»o n nn„ r"» is  a"syxi '/'nx,, nmnn oVdd

•onn xava
x "j  (onso mi) xnax iaxa ym m Vy 'n *pay na» i d »  n j» o  tn’)
,VVd id» VDpo ’rx »  ’sV ,mno irx "xiux uxa„ y»V i"yV .n^aa /'uxa* 
uxd ym  m  Vy„ ,(a"' pios ’"» i y )  mix hdo»d yjpn myo iVap i"an pi 
a"'na pi ,na» id»d dsVsd m» V̂ iaiy xin» no injiiD "*jnVs xiux 

•oyts aitsa yayn »ns» Vin»ona 'nn /'pVs x tjx  ux Vy nVsiaa*
n»iiD .x'V’Va you iV layi 'n nV’V onaoo 'idi *]xntin (x) ,r£ 
n»y» ô ojn '"y» miiDn ,nV’Va iVxjj» io VV xVx 'idi ixa' nV’Va m  :nson 
xiaV o’pVx nDjn ix„ piosa pi ,nxaV m»i nyis onV inj nV’Va n"apn 
"□y mV pisoV nxVanxV 'n lay yoj ix* 'n (i"V 'i  hyV) 'idi ",,u iV nnpV

.o» »"o '’y /idi
nDDji xjy ’ja p  — xnô s oidtii 'n npai ixa 'idi nos nnan (a) 
p i ownan p  xVx xd nos yx xVm :nson n»iiD a"a .mn p  xnsnip 
’"» is  p i .'ui "njunV ipai nosV ixa ipai ixa ioxj noV p ox ,onyn 
xn»o'» ’j'a 'idi xno’s yoDTii,, y"a’ 'na »ns »"n? y'aom dVix ,y"’axmi 
"nos,, nVoo n iiisj "ipai ixa,, mVo /'xan nnnV xov paa inoV mm iyi 
io xan naia io ix» ,xa 's xnV’aoa m  na i ’sV xini) .ruun ’oV»V imj»i 
D’oV»Vo'oV» mio nox ixdo ô oV» m m ’xi ,iaio ainan ixan pa ipan 
y»Va ny pyoinV xV» na m Vy ion wx DiVpJixi ,D"y ,o’oV»V nos imoi 
in» nnmo V» mtsis naVn x u .i V iomn nao wx» nyi /io m r mainn

.('n nj»o .'a ,'s o’Vp» '<y nui»i nm
n'oix y»V u’x ,Uy onso ana (ntsuvao) ’;y onV 'n ’jy onV 0 )
npy n»ui yjn ^y i"yV /jy /jy /jy /jy ,mpja msVnno» mxnou ny » ’i
"^y onV„ Vy V"in i» n »  no Van Vaioi ,ainaa uy loa ts»sio o» xin ’d

.o"»a moipo namai nsoa
onso ana (nyi ,x” jiVia ,nts’jmo) xinxa 'n oipon Vx ox ’a 0) 
naiV Vain xV„ Vy amo ’a /'xinxa,, ipy ,yjyn ’sV inno u’x /'xinxV,, 
Vx nnji,, la xava nna’ i»x  oipoa ox 'a njnani /"']ny»inxa nosn nx 
pios o») "nnyn nx inn p ix n  Vxi„ /rts ,n"a mo») "nnyn nx p ix n  
,V'a o») "nnxn nyatsn Vx i»x i Vy ô on vm nnsi„ p i ,"xjnxa„ 'n (x"a 

.□» »"o '̂ y (114. 2 pĵ o ’"a ,x'jiVia ,nts'jvao) "xm xnpvya,, 'n d"a
aman pixn ai»’ mxV ’a ,yjyn ’sV ,in ’pV 'n , i’VnxV naVm (o»)

.onya o’a»v vn» ia io
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"nopn,, .xmoixi xioiy nrnn xVjo nvi»o 'n nopn »om  Vnno (o) 
m»xi xm (i"o /j "d /pn) nsunn loiy nnsp '3 /'xmoixi xioiy -isnn,, 'n

.('"tn '’y) nspn
nm ntswno) innn' xVi 'n n x i ' xVi ,'inm 'n “pirn Vn n x i ' (10)
,:"3 .'io») oVix ,p»Vn 'sv 'jso nj»o» nxu ."pmn\, omji»n» » ’i (onsD 

.mnan Vssj xV» ’sV /'pinn’,, 'n "*pint V3 nxi\, 0"'

Q 1 1D D ü

.(i"o /x V’yV »"o ^y) pjynsi pj’i  'n ono»i □'tas» (m)
,"F]Hi nn,, 'isd min (nyi norwno) ?imn 'n rp in  pis pis (3)
’in p»V '3 ;^ m n „ ipy i"yV .(367 myn 73 noy mx ''y) "?pn mn„ onspn 
nnnn» pJD ,0’ynp o’jon  ix non n»y;» mm pi mi: 'ns Dipon nny Vys oy
'n (o"' ,i"' iopV) "in xipi,, ,"'mVy nm mm„ 7n (x"n ,'3 .'io») '131 "i'Vy 
Ton ,"V’Vy m\, 'n O ,V'u -'pi) "tnpn Vx pnx xn’ nxin,, "n’n np ’m„ 
1’inno px» nson mmm i» n  "P]im pis pis,, dVix .(□» »"o '’y) 3"nn 
nyi xnisom nnnn '’y) ,ns’ p i n’n mx “jVn x"i ,mmV pmno Vnx nnmV 
□” i ’on ] ] w  omjy Vsn ,('n ,n"V .'imo .'0 /o .'n /s nxs) om» omyV » m  
"■jV inn,, 103 "tpnn,, Tny p»V pn’ nt ’sV ,onV xim»3i ny» ’sV pi xVx 

.m xsi’3 V31 ,"’io ’nn„ xVi "p  ’jon„ 'nn»  (n"’ piDs>
,ni3’0D p»Vn 'nn px y"s .iV’x V3 nn»x 'n py V3 m»x (X3)

.D’oyon pioso nxu pi ,’"» i '’y pjyn omsj on» i m  mninn
mnxn ’0 ’n nninx nmn» s"yx ’"»isd xm ,pmn 'n xj» i»x  (nn)» •• 7 j

dynnxb) p’x i pmii vVy niiDOi ,nx:» ltsoy
“] n  n’n yinV 'n p i y »  Vx 'im xmn » ’xn nx nxsim (n) ,r  
DJinon Vd :nn3i "impV,, d iu  ’"» i  "*pnpV„ onspn (onso nm nouvnD) 
m y» iy »  ,*piy» »"jo noV mmm» ’sV ,'m nyio *p’i  mn yinV in y»  Vx 
xDun oyo mon pnsn» (369 myn 73 noy) i"jix  '’yi ,m p n »  iy »  xVi n

."■pn mn yinV,,
Viop n” m  onsD ix »  Vsn (noMvno) xVop_ mmi 'n non nov 0)
mnsn p»bV Dinnn p»V m»n» ,onson "xVop mmi,, xoim n»”V » ’ ’Vix 
(n"3 ,x"3i .'i ,o"’ ppV) "mo os»o„ p»V Vsx Vax ,ny’n x"nn "non,, 
□nsiDm ,mn3n "mo,, nVo ion ,ns:n "Viopi p i nmn,, norjvnon oj onwo 

•"Viop mmi,, 1x3 p]x mn3i ym mx»V ym p»V pn »isn i»y xV
’ix „ onspn (onso nm ntnvno) » isn ’ ’jx 'n im  ioo xVs’ ’3 (n) 
xDim o” pV nsn (370 myn □») i"jixn o"n .(x"’ /V ppV) ’"»m pi "’D3n’ 
nVo »o»n» n»pmx’ »ns omno nom ixn uxso» nnxi :nni3i ,"’D3m„
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nVx»n in  p»Vn »i»o xVx iisnn umx noxn Vnx ,V"ny "insni nmV nnx
onnp» oui» ouuyV nmnxn "»ns„ p»V »o»o nirrynn niV»Vn»n iwy n 
p»Vi mVnnni m s pjy mxmn "ipy "»ns„ p»V nnx “isn 0’pinm mx nso 
im»nVoi imnymo pmn nnsj xm Vnx immy mu xm» im  Vy nmo xVs 
p»Vn mon oyoD 'mno "xVs„ p»V xnpon Vnn ’n nD»m pn ,irVD» nnn 
,nnn p  nViosn nnsi nVnnn xm» iiT3 pjyV *|x »o»V Vx»m oVix "»ns„
»nsxi„ ’"n (n"V ,'n /in’) "onnon nna »rmm„ mn ,ynm p  nm»on ix 
'nn» no pn1 mm ,onxn ’so onxinoi omnn m m  nxsinV p i ,"pmo 
x"n ,n"D /p>i) "nn: xVsV,, p»V Vd pi ,mx’ »ns ('n ,'x V’yV) "nom nxn,, 
■D'ni p i ,"x»nsV„ 'n (/i ,'n /pn) "oms»n xonV,, p»Vi ,(n"n /j ,i"o /nom 
ix"’ ,'V iopV) "xm nxVsj xV„ iod "»isn’ nx,, ipy "xVs1 ’D„ ixd ns nmi 
1” » xVi ,"»nso xim,, v'n (n"1 ,?•' /osi») "'xVs xmi,, ,"xm x»nso xV„ 'n
/xm) "myno »’x nnoj »d„ iod ,noVym mmo loyo n ",DDn,„ p»V ,]xn 
pm "xddo mn„ 'n Cs"1 ,'n /non .'n ,'n /pn) "oVym,, ,"'onnj nx„ 'n (o"o ,x"V 
'n cn ,n"’ /xnn) "im  'no xVsm,, nmnn "m , p»V xsoj n"npnV noion 
Vd “joo xVs1 xV„ ,(o"d ,n"V /ot) "im  Vn xVs1 uoon,, p i ,"xDDnm„ 
1300 üVy: im  px nnnn n ,"xDDn\, cnu»n 'mno a"1 pios o») "im  

.nVnnm nns p»V n''npnV oirnn *p» px» ,i»ry muV nnoj pxi
ix» Vdd (ncmno) x\mn io ix 'n tss»n Vx ix nn yio» mVnV (m)

T T ~

"xmVi,, nouvnon oa ('ts pios) "os»n Vxi,, Vxx» s"yx .nm1 p»V xmn onso
P’D ,3»«V n»sx ’D ,o"o ix  »in» ixd x\m nVo» ynDnV px mm p»V 
yo»» ny mm imx» nyno xm /im "xmn »>xn noi„ :»myn in noxj ]xd»  
"xm mV ix„ : onso nnm .D’V»iTn» Vmn n"n ’so ,mynm oonn ’so

.(n"nx) Disy »n »  xmi
nxm,, mnn p»nsn .poiD mV nxjoxV Vnn 'n did nwnn iyoV Ots) 
:n"mxn p»Vi /'niVon mnV d’did iV nnm xV nox» V’n»n mV nVo spom» 
nnVnn nso dj dVix ,V"ny "moio»n 0 'mnnxi ,pjyn nmnj "mV„ nVo nsomi,, 

•mnnnV nnio o’»nsi nnnV iVmV Vnx nnn1 xV iV pn» ’sV ,pnj xm
X1'^» onson Vdd) nn np m’i n^o  ̂ mm 'n in xnpi ioy nnmi (ts1) 
rVy nmoo Vnx .nson in xnpi nmnn ioy nnmi :p'nom y"nxnn '’sn njiiD-m 
ppV) m noynm .(ixn) .in xnpi 'mxn 'n ^3 'nnon 13 (56 moy nmVnn)

.nmnn Vy ixd pd p»V noio nmoon nV ('t ,n"n

ŷ) .xunDV nnn m1 pm 'n 'im nxo ounDn os»o m1 mi 0 ) ,rp
•Q"1 ,'0 /xnn "os»od„ V» mn Vy D̂ Vnn

nn /nso mnn ,(p»nsi ntsuvno) pn nxn m d» i : xm n»x (1)
T  — T

nj n»x„ ,nny p»V nn ,nn xim»nymiyo»o» ,npy mmp»V nxn /pnnoimxi 
n"jix (,y ?]"Vxn ninns pjyVi ,pn nnn 'n 0"d ,n"V /xnn) "onnnx d» 
nnnnn tss»o nV n»x ,nnnxV» »"nn nono xm» (374 nnyn 74 moy)
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/xin) "n i» i ns\, npjn ’jn»o Y'y 'Vys ix»n Vnx ,V"Dy ,y'»yVi n"mV iöd

,cip p  a’Np pi ,3 'xm 'n ('i /n
I • •  T  • T

irpns pn  Nnn» pmm NnitsoD in 'n nmxn Vy viddd mV (n)
,nn» nnix V» io»on /pDJi (ntsuvnon Nin *p) Nnn» nnn xniüo .xnnnx
,"m'n„ o  a^pmo p’N xnn»n mn .n ĵiVid ,"xnn»n m” i„  d h s d  nnn 
nnoo ioyo ounnn ’sV "viddd,, ,nnpj 'V "xmtDD,, Vy ddioi ,idi 'V "’nn„ 
nme»on njpn o nmm /'pjnoo,, 'n ('V ,n"V ppV) "o ido  mis ’d„ idd 

.(uV njmj y,y) , io n ’Ni nyVN n»o ,nmN.n p  onV miDD Nm

»ns ,pVxn xnnym 'n nVNn nmyinn — 'n mp pmo 'n 'n nnym (n') 
nnym,, p»V »d ,pDj uw  ,V"Dy "VsDn yuoV nD nj»„ :uV .njmj D"n 'm mn 
nyi .'n i"’ ,n"D '7 V’yV pm ,Vdd nVd ?)N m mp pm» Tan 'mino '"n 

.nnan ’Jbd nnym p»Vn c»n Vsn 'mnV pn’ xV» nxui ,moipo nmnn
"'n oy □» \ni, /m  x n V m n  mn D’V» 'n 'ui 'n oy n\“tn cron (r) 
pjy m V /"ni xnVmn,, mn ind dVin /"n oip„ 'n (n"D ,i"V .'io»s 
"G'on n »„ idd did nVd F]ijn mo^on Vy miD mV "D’V»„ p»V 'D ,moV»n 
'n (n"1 ,y'V /NiD) "od» ny dV» npy’ xnn,, .n m y  in »  nyi ,mV» iD ’x 

.mnnn dV» ,uiDon dV» ,isim qV» ’ " » ib  d»i /'0’V»,,
, p y o i »  N'D0p p i  N\jjyo p  'n i y o » '  Q^oop Vni D’jjyo Vn (n)
m j'0,, 'n rpDon piosn) "iyo » n  vVn„ idd /'pVnpo,, mn nV yiiD  y"s 
m x n n  " p  Vnp„ p»V » w V sx n m n  mD ."Vn y io » „  p»V Vd p i  /'pVnpn 
□ '» n jo m  D ^Vxn \mD» y m  Vdn .nNiD inix  ni»yV iid in  mo im n  Vnpo» 
nvxV pnnV v n »  idind ,ü 'pioyi D'Dinc Dnoxn p i cpddp '"y D 'xnjno vn 
nmn y n  xV yoi» n  ’d ,ny’ö »  xVx nVnp p»V in -p» xV D"y m isnVi i s  

.n»iy xin  m an idV» noVi ,u isn  m y i idd y o » jn  m is  xVx ,n »y’ »  no

n"d (x ’j j iVid i nommD) /niiDi 'n u id d  “pnxo ■jmpo xm: oo) 
n"Vi xVn "“jnm„ 'n (n"’ pios) "“jid d  onmx mpo dhV G’px xmj„ /'mm,, 
/'’jidd i» x „ iod xm» ,ipyi pDJ n"Vm "mm,, n»o nm  Vsx :(onsDn Vdd) 
,D’jisn D’j’jy Vy nVi ,xmjn Nin ,iosy noun Vy pi nonV Nin onm >ud 
D»n niNn Vdd vjyn n»o ’d ,niN’njn ’V non» /jiod i » x xmj njnan 
nVd "piD,, nomno "iid d ,, nVo n"npn nmn VnN ,iV Vip» m1» inym 
n :iion  nV Vnx imN mpo Nm» mn -jidd m ’ n’dj.i »  miyo»o on«n njD 
pi ,i"V ppV) ;ui "n»DD Vn i» u  ny n u j op nVi,, io n ji ’sd mNinjn 
/''jio Dh »~i,d v'» i  ,"piD„ -  "“|iod„ ,"’V 'o n „ — "'jiOD„ y"D’V mvon ynD 
»"o ^yi ,"iid d „ Vsx p  » iib d  Dinnn dVix  ,imx mpo ’jx» iod

.n"V /V -io»
p»Vn nnV 'mno nNinj Vsn nxm p»V /□«pn’ xVi 'n xy xVi (nD) 
i » n  x’njn„ piDsn) .nmi p i  (.i"»i .n"’ ,J"’ /si» ) "n im  Nin\, pjd ,G,,pn’' 
DiV»n Vy ’d /'xmj DJn’B ’n ’on„ ’"n id i "xm jn im  Nnn diV»V xnj’ 
nn xV» mVi ,nny' xVi o”pn' i » D y  xm» oiV»n» nno "o^pnon,, p»V 
nV» onm » ’» ’bV oytsn p»ns D"n nyiV ("m̂ DD,, id iV ins diV» onV 
ovn idd .iniy’joi imn Vinn Vy iox’ ox pm  »n* p»Vn onnV onn pn' 

.G’D»j n i ’ xV ’jiVb »mn ix  » o » n  mv xp sjiVb
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'isd sna /suiViai ntamuD) Vitsp Va 'n n s i V3 no» di:V ü)
i3 i mi„ ,iV iio d»  ’sV ,Vs3n yi:oV "Viop,, 'nn ’Vis ,tansD3 "sViop,,

/'sViop,, ioi:m » "n n n
".nonni,, d ii: '"n t  Xmyi ntwvso) nn’ “pionni 'n it  nnm cn)

•l":iS /'ISD 3113 Sin p i £"0'A3
3n3 tD’pno 'isd nyi ntamuD) ."sys msp’03,, 'n "pyn niaV,, (□») 
ip'yi ,v:sV» "D’sy 3tsnV„ p»V3 i»an»: . ,D’3i p»V "vys ypoV,, 'isd 
□Vis ,ü’sy 3tsnV nyi3 iyu  si3’» n:uan "0’sy 3itsnV„ ,v:yn ’s? ,"mspo3„ 

.yyn imaa i»ay ]tU3 i t  nm:» in:ii3 "yyn nnsV,,
('3 /t mao) m:» .sys p  sVna pyVn»’i 'n yyn p  Vnan V»:i (d») 
yyn p  ,nVu onois D’oam nVi: ms io is u i nm inpo Vnan tao»:,, 
,ypanon yyn p „ ’"» is  ,"nVi: ms anois 0’oam nVu io is ’3i ypanon 
D’oana ynao DiVp:is ,t,t i»itsV .uni .V"ay "nm pimoV m:i DD’p ss> 
H3in 133 Vas ,yp3non yyn p  DD'po nn:»a sVi nVi: Vn3n oo»: ds» 
/n) D"3Din dVis .Viu ni3n sVd ins isV ynanV DiVp:is in  vs» i:Vss 
,"nVi: ms ypanon yyn p  Vn3n tao»: :3n3 p3ia pds» (i"ta/n/i/s nsn 
tao»:» '’s paiV pi (d"d (’y) nsun Vy Vs: vun paiV i’3i uiV y3» '’s n:n 
m» nsi:n Vy Vs: d»oi ypsnon yy3 -po: Vmn» (’s ’3iVi ,inpo Vn3n 
D",3Vo ':n 3inV msom nnnns 3’tan J,y> nVi: ms ni3 p3iVi ,ma n3 ’m 
"xyx p  sVna f]’Vn»’i„ Dinnn p»V a"30in » ts  ’sV nam ,(n"y p ’D V"i 
i3 iü 3inan on1:»  nyiV ’3 ,\aiV p i paiV }u iosy 3inan p»Va »nnV sm 
’sV ,yp3non yyn p  is inpo ds ynanV ]’s "sys p „ v»Vi ,Vn3,i tao»:a

•D"3oin » it s V y^oo DiVp:is m
(90 noy n ’Vi3) nVn s'': snVn Vy : rVy nnoo : nVsn »V»n Vy (ta) 
map: p»V sm» "vnp„ nVo Vy 3Dioi idt n»V sm» snVn io s1 yx  s"s 
isdd d» s"n3 sso: sV >a ,3ina3 "»V»n„ ioa yiT p»V m’» 101V pinn 

•ns^» sm sso’ asi ,d’s’3: Vy p :v 7n3 sV pjki ,yii’ v»V3 ’» s i
'jnno nnn nsimV na’s» ]i»V ,-j’sn»’ sVi 'n ’p: di p » ’ sVi 0)
’Vis /"i»sn\, 'n (.1 /o ,'si3) "-js»1 io i aiS3„ 103 /'n»„ ]i»V3 311V 
□m:»» jai»3 :imn V»i nn:n V» ,D’oin ’i3i Vy nno» " i’sn»\, *js3 'nn 
,s"3 .'103) "o’Vn:n n»si„ 11:3 manon Vy nno n^oisa na’s» p»4? .D”p: 

."snoio 'js»o„ 'n "n:nsn nn»s„ ,"s’Vn:V -]is»i„ 'n (i"o
npn onso ana (nta^vao) nio’i 'n noi Din Vs: T3 mis i:n:i (3’)
:nsD3 » m »  103 smi /'V’opn’1,, y"3m3 pi ,novi ioa ,ipyi 113: nion np:n 

■noi V"n dis Va Ta nio’ Din Vsi: T3 no sV
pi /p: di ’asi» loyta ,’ai di n»s 'n Vsi»’o ’p:n d i myai (:>) 
sVi ;Vsi»'o myin ’»iy iy3 on’:»3 nson n »n  ’sV .'d ,s"a ppV 

.d’d i ma^s» DiVp:is D»a » ts »  »"nn:3 is3ona
'isd aii3 .(nomuD) 1 3 :3  ljpg imo 'n » ’S3 Don iy  Dip’ ’a Ots)
(i"to ,ta"’ /pn) "Viy i»yn sV„ ,Viyo ,ip»o ioa loyts» ,p : i ^ ‘ np:n .ij?^
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."iVu xVx oan px,, nson pi ,Dam ioa oan »nsi "ip_» piayn xV„ 'n 

.Viy ,ip» ,a»sia o» Nin ip_» p ,ninna nrx ij?» nno onson non

1 xaa noV V"tn» uso ’Vix ,ym xVa maa 'n o '» jx n  u» nayi (O  
iV’xi ,’"» i '’y (nsoi ,'n ,'b myp») o’twa nny px»’! iaiya lynV opnx» 
,0’nyn om pjya onanan bv pi aoia» imyo»a nn ,ansaa "Nnai,, iox

.naiya lynV onnx»
1x0x1 lpm ,iiyoa nna’o xxn p (57 nay irV ia) nnoo ixa » ’ (n ) ,r 
" ia y  1'pVx 'n p„ ixa V"i .iiyoa »n* nno^a iVnn xin ,ioip ia ia  nno’o 
ia ia  nna’a„ 'n "iay iVnn xin,, .'V ,x"V ia pb — .''iiyoa nntm, 'n 
spom iVxa .''iiyoa M’ na’a„ 'n "iay nn’ xin„ .n ,x"V lapVi — ."laip 
p»1?1?! .'i ,n"’ .'ia» »"a y  "iiyoa,, p»VV yjua ,naan usa nna^a p»V

.'i piDs iopV '’y "ia ip  iaia,,
aaVn in  x i’n„ 'n pios iapV ,iiaa’V yir sb 'n oaaaV i i ’ bs (J)
’sV ,Vsan usa "ian’„ p»Va ixa oin sb o’»isan nyiV "nmV nani,, 'n 
nnian ixa ,ouuy u» on raxa p paj irxi /'inann xV„ 'nnyn Vxi,, 'nn» 
ua an ma nn ,o’V”nn »yi px» o’yai»i ona ai oy ixn»a nnm nVna 
,innx’ myn V’ni ixa oa5? n n ’ nonVon nVnna ,pim piax ia1?» ’a p]x onx 
omxia oyn o n r is„ iaa "yi„ p»V a.mj ma ,iaia onuai o’Voi dh» iy 
,a"a ,a"o) " la a 1? i i  iy\, p i ,"xay pyir xaVn„ 'n a"’ ,J"’ .'ia») "nonVo 
,x"j .'an) "oaaaV in  isi,, ('i,'i .'y»’) " in  Vx iaaVi„ ,"ia ’V yn„ ’"n (a"’
Via’ xV» lyaaa »Vn iaV» imya»o "aaVn in „ p»V Vax ."yn\, ’"n (ra  
nxnn usa nam ia» j p V» ’a ix ,xa’py n nyia ,VVa nanVan n»pa nayV 
y » i i ’ »Vn,i„ ,"ian„ p»V nna mV ,0"»i '’y) ’V’Vjn ’"ia ,ina» mnaya 
,i"a .'pn ''oaaVa in a  ’nxani„ ,"y»in’ iam„ 'n 0"’ ,i"’ /ia») "pVay nx

."pna’Va xiapi V’yxi„ 'n (i"Vt t :

innyai,, p»Va ,(nyi xmVa ,nauvao) pnyan xVi 'n itsnn Vxi (□») 
x"na "pnnan xV„ onso ana "n’V xnyaai,, ’"n (i"’ ,i"a .x"») "nyi nn

.n»p p»V xin» ,»ia»
non (naumo) pa’aip ia ia  'n oapsV iVnn oa’pVx 'n (i)
('ni /i ,x"V iopV) "iVnn,, iaa ,n"Vi xVa "iana„ ipy i"yV ,"ia ia i„ onson 
mnan ,('x piDs V’yV) nnoaa xin p i  ,"ia ia „ 0’pny onso ana unna» 
onVnV oaayiVin n"apn» :x’.n m  "oaV onVnV oaay iVnn,, p»V V» nnpyn 
OJinV ins n\n ix ,odV onV’ xin oDoy iVnn oapVx 'n naxj ox pn ,onV

•'V ,'x V’yV pp ,"ia ia i„
’sV (nyi x’uiVia nourao) xoy oy 'n oyn Vx ona»n nan (n) 
naV naiV xin» nxn "xay onp,, onso ana bas ."Vx ia i„  p»V as»a 
ia i»i ia ia  inan "onts»n isd’1„ iy  "» ’xn ’ai„ iaxa o i/n pios) ’"» is»  

.(V"i pnxpiya 'nnV niVa» ms’Vn) .oyn usb y’a»a
Vm oian n»y xV» ,pVin p»V i» i’S ,n’Vnx xVi 'n lVVn xVi 0)
.('ts ,a"a iapV ’"» i '’y) noxn ia i by oj Vsu "»ip „ p»V ’a) nViy no’xa
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li»V xVi (’"ttn '’y) ,o’öin oWnV ix o’V»n’n nnsn VidxV ,nT3in m»n
.y"noil y"nxin nyiD o’V’Vn

x "j (“nyi ntswao) nVy xmxV 'n n’Vy onVnV Ty Vx mpn »d (’)
□nVnV„ iöd ,"mp„ nVo niDDin xVn "xmxV,, ipy ,"nVy xmp xmxV,, 
V’yV nmn Dytsn ,"mp„ nVo Vd onson bn (ts"’ pios iopV) "n»BnV n’Vy

.»"iy /V /x
"ns’ vVy miDöi ,-p’jyn,, :nina p»nsn ,*p’jyn 'n -jjyn oiV» dx (x ’)
,ts"’ .'io» ixno "irmnrv, 'nn xV» Dytsn ,»"y (90 noy irVm  pi)

t  * • •  t

♦tp̂ y
dVix ,niyi x”nVin ntsniuo) vdd ’poo ih }in’ 'n ddV “]V vn’ (o»)
,p j  D"J "1’DD ’pDD„ V»1? D"D1 ,p’X l U’X1 ’pOD XJ ’pDöV (O») miDÖ U » ’

."Vdo ’pooi vnVs "]h vn’,, 'n o"ts ,ts"o /xm) "miy ooV m ,
xuiVin 'uvno) ’ju’n pnyn 'n onmVxV i»y  i» x  omnyin Vdd (n’) 
noV1 i»x  iyoV njVDn ’d ,p : irx nny nnyi onso nnn ,ipy ’jirn (“nyi

.idd i»y i » xd xh /ittoy D’»iy i» x  Vdd

-pn im o mnDn ,xVpm iV’x x » jxd xV nx 'n m»n vy oixn ’D (ts’) 
.Tvonn idud  m» DiVpjixi ,xoVn v»Vn »o»o ’D nn : ’"tnsD ,nn'on 
(j "d / i .'xm) "TrnnnV iV’i ’yssV 'nnn » ’x ’d„ in xsvd ,tsVniD iö x ö V 

.□» » "d '»y /'nVnn xo’Viy xV s|M — n’Vtsp xm: xV„ 'n

"yn’ xV„ "yiu xV„ 'nn ]xd .yn xV 'n inDn ’o y n : xV (x) ,*o 
«■pon “tnx iV’dxi yn: x\n„ nson ]i»Vd ,d ix  di»V W d yiu xV» iniyo»»» 
miötp "yTn’x„ "ym , 'nn moipö ix»n Vnx ,"o’sny vn xV mxi oViyn 
y i’n’x„'n ,(n"’ /n/iö») "im n  y iu  px„ pn ,onnxo nynn’"y nyn’V dj 
n» ’d yiu ix„ pi ,onnxV lymni mx mxi» ,0’mV y-njw » ts  "xo:ns 
ony ’j»i D'mV yiu» d".i » i’s ,"y-j’n’x„ 'n (i"V ,x "d .'io») "xin n:j

.m onroi n»n VynV inix D’ymo
xim "xVnjV,, x": (onso nm ntsuvnD) i ’3 VmV 'n n̂’x Vnj Vx (-1)
(ts"’ ,i"o /xm) "o»n xV noixm,, ,dd»  loyts "Tn„ ,yiT Vm u jx  ’d

.nb  ru’tun my '’yi ."nnn xV„ 'n
'’y irn im  nann ’sV xm 'idi is d  yn»” xunD 'n p y V  is d  (n)

-iynn » i’s -ivno ’di on ’i» x  ’Vsn 'n p ipo  ’pjn Din lynn (ts) 
nn nV:yn nsiynj» inx mnn xso j dx»  iu d „ ’"» isd  ,’pjn d i “|si»n

."nn’ m
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' j

onnm ,ivi onso nap3 ,(n»'JV3D) ih  m w  'n ix n  n s ’ n»x (nm)
p i ,nxu ro i"i3 ih n"3xn V»1? ."nxio ns»„ V» oum xm "irn nym ,.
nsv, "nxio ns\, ,x”n3 p|n nmi ,V''3y (n"3 ,'j .'uu "nysi h  mn„ /jo p j  
naion xm» ,xvia t b »  - xtd» „  'n n  ,d"Vi i"1 ,o"3 .'xm) "nxiot * * :
nTD»„ noim oj dVix ."xtfn ,#h ,xb\2 ,*\'2 Vp»03 ,m nsjn i ,uhdo,iT •• *• T •* 1 *• 1
('i ,'3 .'noxi .'j ,n"3 .x"») "ixn ns’„ iwV ivso p »  ,}13J Vy 3»”V » ’ "yih 
TjyV ,d t j3 ynsnV vx» ’sh ,xirn ,wn Vp»o *sV xmi ,"iih nns»,, 'runo

t ;  • •• 1

.yn o^pVi o'3in nnx nitanV \tr

.it x V “V n3omi no ^yinm 'n n»xV "jV nnpVi 13 np»m (□»)

.x"11 X '  ,'id » ixi30 v:33 imy yi»V 0B»03 ,"nv3nm„ 'nn xV» oyon 
n3 np»m ,npo iod xVx ,oVmo Tny ivx "nnpVi,, *p»V y jy i ’dV o .%r ' y  
inxV xVx x»mV iV nimo nvx o ,iV nnp1» mvon pxi .n»xV “|V nnpVV 
■jV noomi,, ouinn p®6i .(hdd ŷ) xô py hV o'»in n»V» ix ov o’»V» 
n»x ŝx "3dj„ ii»V» H3m i3D» iod ,ni3i ]H3 yxi»:i imyo»o "W’xV 
nvx x»mV ,nmm <ui»xi nx'3» T'oV iVdxi msVm yxi»jV pi nno

.□’»yon V3 inx iy iV nimo
pi (ohbd 3in noumo) xn iD io  n1 ’3im 'n .t jid s  nx nn»yi (31)
H3 xVi Vvn yo»o "’3im„ 'n "nn»yi„ .npTio nvx "xnnDio,, x"j ,ipy 
i "od iosy ni3D *e>V ynsn nm /ppn ivm nn»yi hsd3 1310» nynx 
mn "yipn,, iox ox '3 ynsnV moio nmi ,inv Vn: xm Vm inyiV» ,Vvn 
nnnio» irv3 myin m» V31D» ii»V3 miV i»dx \xi .x"i nyiV nyi3i

.HinV
V"o\m (cp n o  'isd om no’ji’30) n3 î nm xV 'n 13 loynn xV (t )
oi33 X3n o„ oTx ,"iT3 iapj'i„ 'n ('t ,i"3 ppV) "13 ioynni(, pi ,n»m
V"o’jn "i:nm  h x „ oinno (i"3i .n"3 X d  lopV) " iy i nop3--- ,*]yi
n3 n»yn xV» ,ian v»Vo V"0'm n»rn  i:nn : » td  p»nD d"3 .tid i 
xV3 "iJn ’n Hx„ V3x ?)D33 xji30n xV T301 103 ni3ioV nnnoi mm
V3x ,ioy d'3do i w3ix o"3i m i’3»3 X3n ioiV3 ,1 JX  » i» o  n»m  h"m  
imo Vs ’3 ,n^j v x  tn»o vn  » i»  dj rpo fiio h ojox yn : ioixi ^’oio 
’dV ’3 n»p njni ,V"3y f)"Vxo xi^xn voto  hio v»Voi ,i3n»nV imo 
l̂ yn Vdd "?)D33 nn3on xV H3oi„ mx " 1 3  loynn xV„ ]i»V m1 o » ii’D 
(VyDn̂ x) n’iDi V"0’j3 "i^nri nx„ i"jyVi ,"11301 13 ioynm„ p i ,m’ nD»i
(Vysi ,Vy_Dn’x) i ^ i  /'i^nm xV„ mx ,T3» i3»3 uvnV i3iy» iniyo»o
»o»o» mv3 ono i3n»o xin» ,nViyDn pirn hv omo» ,0H33 omm on 
V"m n»im  xim ,i3»n Voui mxV omx T3»o» ix ,nnD»i ioy3 0,13
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,n"D d"3 On nynpi ,(y'3öm '"» i ''V) ms »D»n xV ,ns naynn xV :nso3
•nns» nmx npy xV»

idd lrx "TDV, oyts .»’ns' 'n 'in v d ’ nxu»n p  nmn nx (r) 
niDsn xin» ddisd w »  xVn ,xin nt 'd myns mDn 0"V ,t"V /xns) "m w , 
"vnx t t j„  p i ,miD3n nVyasi oo» '3 3  103 ix»d imx »nsöi V'i3D» »"y 
.(1"d ,ö"d /x i3 »"d #’y) ,"mmxn x»'ns„ 'n (t"o o"V /nsm ,V'd ,d"d /xns)
onxps /onso sm ntsovsD) x n iim  x in  mV 'n mD3n tss»D iV (d»)
D’VVD«n '*y /'pn,, nVa nisoin xVs "xnniD3 xnn,, npy ,xniTD3 pn xnn 
#nimxö nsom "pn„ nVo» nnns mxm ,0"’ /d -'xns) "db» d„ V» oinnV 
V"x "pn,, nVoV nDDDJ xn» i»Dyi ,nopj p»V "xnn,, nVö non nniDn p 
noVo ,miD3n tss»D iV„ nson n»nn ’dV nmx iD'oin» nxui ,nDt 'V "na, 
Vd Vy xVx ,dd» d )i»V Vy »nnn no’ xV dVix  " do’H3 nx»' miDsn» 
•jno TpVx 'n n»x„ nDXDn nsos »nnj» ibd  ,nnvo nmxDV xm» nDXDn

/'■jd Vy pn nn mntnV,, ü"d ptdd) "*jV

lipVn,, — "imx mon,, 'n (n"\3"D) ppV .mmpDVöi 'n mx non (m)
yi»V "pVni„ 'n ixd dVix ,»jiy nmno n"33 ,»dd mpbö njiiD.n d» ’d /'mn1 
m»nn anV px» dxi 3 x3 nsnö 3inDn» ,idi»s 'sV D3»3i onans idid 
pino,, : »dö  mpVo nn oa i»nn irnnn» y"x Vsx ,iid’V pn xVx i»jiyV 
'tsisV iidiV »n xV» V"1 'Vix ,(d"xh ’"» i #,y) "imx ppVoi n»V» oss 13 
'Vn 'Vns pjyn iroV iDnnn irn n i»  myi ,n"3V iidd is in »  'sV ,oo’nn 
mnnn 3in nynV on ,nmoi nniD nx pnV yjojn p  DyoD ’.t»  hd niDVn V»

•aViyo miDi nmo p  :in j xV
'ibd siis  ,npy xmi (myi x’oiVn ncnnD) pn xns 'n nt 103 (d)

.noix 'y  -onn 'V xin» » is» "x jn„
my xxdj "noi V'Vt„ dx y"n .nan noi io s  V’Vt 'n xsidi Wit (d»)

* • T  ** T

'n ('d ,0"d ’V»ö) " idV n»3 'VVits p> 'x s id s  mn Vx„ ,it nxmns oonns 
mnxV» piDDDi ,"xnön pinn ]’V'X3i xn»'D3 v^ioxn pV'xs nnn xV„ 
'n (x"’ /x nD’x) "nVVtt ’mm„ ,"didxi nnn,, 'n "»nn VVitt xsid  ’d„ 

."xnon,, o»m "m „ omno VyD "xdd,, d’X'33 Vy Qinnsi /'xnon^n:,,
idd "nVVp„ »n’D .dVdxx 'n onp snn Vy 'n nVn D’pVx nVVp p  Od  ̂
ps yns1 xV» hd xünn no »nDD xVi ,xpm 'n nsns V’pn» Vy ,nVVp Vy 

/idd '’y .nVn: nsV WpD n"oV pVnj pVpom Vd t d

,nD0i’3D) /n pioD iopV pi ,pn:ö »i3D'm 'n ono noVynm (x) 
ioyDi ,npy noyV xxn VyD '̂ iDDmi,, /^PDnni,, /dd 3113 (x’0iVi3i p»ns 
irxi ,omnm stiyi iDnnV "jVin» xim -V"Dy mxm irx iVxd py »did : '"»idd 
Wd xud: xV 'd ,nmö inx V̂ ysmx "»'3Dnm„ ,n3n V» ]idd V’anV »»m 
iVdo,, *jisd ,nnx nsn ’"y Vd»:i »ddj» ,V*;dj nxmnn p i xVx nnVyn nxmns 
pi nxjpi oyD iino ios iVD»n "mtDx i» ’3Dn'xi„ 'n ('n /n /xns) "ios 
’"n (3"d ,3"V /nD3) "myn n»3Dji„ (n"’ ,i"d .x"ö) "i^yn nnDVj,, 
xVx p irxi niya "»i3D’m„ noim noixn nynV ,"n»’3Dn,,x„ /'»’3Dnmi„ 
'n ('3 ,3"d /pn) "Vxi»' 03 ’»npö mun,, idd ,n»:n piona mtp p»V xm
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xnVö onnx d:i oasy nx i»m ’»  n:iiDm ,"Vx-i»’ ’:m  x’»mpo v^nsn,,

.(□» »"a #’y) nxoitsn »Yipn Vx
x"3) -'idd nm ntwvnD) nnvDDV i»n nV mV 'n üVynnV Win xV (J)

t  t  - :

Vdi’ xV» lüyto "nntToV,, ,"»'DDnm„ Vsx V’yV »"öd p n s  irx  "nxoDmxV,, 
V»Vi ('n ,i"n .D"n) »m : p i ,i»syV n:np’»  hd nmnxn mnonVi mVynV 
"pVö npy’ ’ddi„ 'n i'd ,x"V .'xm) "pV nV nx npy’ n::'i„ idd "nnvoDV,, 
p i py n»’DD y v  ]xd v\x »ms '"tn  oVix .xin nm ’d pVo mnnm mVyn» 
Vyns iry  »niD» in:iiD» d»” V » ’i /'nnxsai,, nax:» v ’d y"si ,xnö:n □» 
’bV /'mix,, p»Vö ya»D p i ,i:öd nmx:»D inix nxn irx  iVxd nnnxn 
ix ,»ix’ nnxV ny nmpVn vnsm i:dd yVo nVs:»D nxn» nV ’pio xno:n» 

•Vnm d» xnis:n m:ion mtsn '’y .nnV nVynnV VDin xV Vy miy

’m xV 'n n»x nVo» nn: »nV’ xVi n»x Vy nn: ’Vn rpr? xV (n)
V},, 'n "nn: ’Vd„ niVa ,xn’x ’jipnn nn: ipr,’_ xVi xppx Vy m:n vj. VPn
in:»DD xim ,"i:’t }vz Vits,, 'n (': ,i"d .'xnn) "1’Vd x : x»„ v»Vd ; "nn:n
xaVyn tsi»’pV n"m monVoV V1 'Vnn n»x xsn xV» ('x ,ts": nn:) ’"nxn V» 
,"mpnn„ — ':nn» "n»x nVö» nn: »nV’ xVi„ idd ,nonVön xV» ^x
maixn "ipn,, v^V ,"nn:n vt,, xVx V"s irx» "nn:n vt lipn,, naix "]D’sV 
V:ip’nn v:pn’ün„ ’"n ('V ,'n .'d t) "nm ny nyn ’D„ ,idd ,tsi»’pi ’nyV nna 
n:n -j: ’ i ppn nyx„ 'n ('n ,:"V .'io») " i’Vya yn y "nin« P 1 /"nnn
naxD Vnx ,’"nxnD DiVp:ix nmo (i:V nrrni o"xn #’y) a’»mnn nynV 
ny» TDD.n» ’"nxn nmo D’»neön nyn ’dV ,nnx nsV iDnn ’dd ynDD irx 
nmnn»- ’sV ,pDinö nptV» nnD p"ni ,xnmxnö npiV mnyn ny»i ’n»n mn 
n»y Vd 'n nnym ’D„ vnnx nax:» ivd ,nnyin ’t V x'non nnn xVx nnox xV

.p niöVV n»sx Di:nnn iwVn d:i ,"nVx
x": (D’nsü mm na’:i’no) ynyn n x  'n psV mss ip xnp’ ’d (i) 
nx„ ,iöipDD tt t:’x» ipn Vx nyusn nonV pn’ xV ’D ,vd: irxi "yny’„

.0:»ns) "jnD’Vn ’sV )p2 y:sn ’D ioyo "ynyn
x": (myi x”:iVn nts’:i’nD) Vitsp nnm 'n ^mnn D’ön D'»n xVi (n) 
imnn n:DD mpö rp:t5» imya»D "Vitsp nnm,, .npy irxi /'Vitspn v i nma, 
xV D”sy t]x ViS’V ’ixn Vst:n» nson p"n nynV ix ,im Vy nVpn xmV Vid’i 
V» üi:nn xm "Vitspn vn nnm,, iitŝ V ,(’"»n '’y) 'idi *jm Vy inma V:V:nn 
Vy xV 7 » irxi ,n"n ’s Vy nn’ü ya»öi (d"d ,d"d V’yV) "nio tDD»D xtsn,, 

•□’0»n p  nnnnD: inn’ö» Vsi:n Vy xVi mn.n Vynn
"nnnö,, nVo nisDtn xVn ’D .xnnD nnno 'n vnn’ D’n»si nos (x’) 
xVx niox irxi ,nnx nnn D’n»s n:m id s  n:n »nV’ xV» iniyo»o mnn 
Vnx .mn nt annmo D’n»s n:m nos n:n ix ,D'ron ’:»  in» nnx n:n 
’:sV m» ,nmn onninDn xV» rjx omox» ’sV nnV "xnnD,; ':nn morn m»n 

.(nso) rjnin ix i » id » d mnxV ix nsn p  didi ]npn
n’n’npi„ nnspn (ohbd mm ntswno) nmV n’Vyi 'n mVx mpxi (m) 
nito:V ayts vx1 tnx mnDn» "mnnpi,, iiDjn n":txn nynV .".nmV
nnpxi,, pi ,(i:»ns) xpm n’Vyi i’Vy nniDD ’d d’:td: d:’x vnnm ,V"Dy ,i’Vyo
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"n̂ Vyi,, i^V» » o» d m m  ."xnxn3 mV n'Vyi„ ’"n ('j /n .'y»') "nxnan Vn 
inVn Vxx noann imyo»o ipy "niV Vy„ yi»V n ,"nnnpi„ ]i»Vo ’p3 nnr 
,imon D'3n "'h d s  mV Vyi,, 'n (n"’ ,i"d /xnn) "mx Vx xm,, iod ,innV 
nmo "nnp„ p»V Vnx ,nnyn "xn„ iod ,nV’yn nxmnV iidd i*n Vx»im 
nn j? nV„ 'n (n .'d d») ",tVn mp xV iVonNi,, }ud nyn: Vy nnvn 
DiVpjix Vn»n m 'bV nj.m (d» '"» i '»y) ,nn y33 nV» miinni /'nmV 
npy> p  ny^Vx m pmn NmiVsn nynn.n Mn xV» "nmV n'Vyi„ naxn 

.»"»y ,xV ix Vyn» -jnx dx ('x ,i"oi .'n ,n"o nimnn)
noa xV yno y"x .xinx ih nn yinV 'n nny»n nyn rapi Vx (10)
Van» noVV "xnnx pn nn„ 'n» nxui n ,n"D ppV iod "x n  nn yinV„ 
nV ixd» nnx,, nson u\3»» iod ,nnx nn n »  xmn oipon V» n"n nsV 
nnr» nnx nnn nny nV ixn» nnxi nnx nnn nnr» nVyn nnn nny

."nnx nn nns Vy n\rru xm nnx nnn
iVidi nisVnno mxDun onso nx»ni (ncnnD) mjD’i 'n nx3»’i (ia)
pan ^rjd’\ 'ain xVi ,"nx3»’i„ nnyn iod Tny p»V xin naim .nipmo )rx
i a r  noV„ iod ,i»Dy nxr» xin» njiiDn n ,oVmo Tny irx» 'bV ,nsDia 
■p»V 'aian nmo noV njiiDm ,"VVo\, /n ('i n"o .'xnn) "nbxn onnnn 'jnx 
pan nsoia) ,nrJD’i :'nsDn nioir ,(x"’ A"' .'io» m xn» ô VVnn '̂ yj ,nnn
/CJun rixjDi ix piJDi V"xi my ii»V xin) nxaoi ,naDi ,ep»Vn ob» od xV»

t  : t  : t t ; t t : t  : ’

n»n ,nao’i nVo lann xV ansion Xii»Vn pm n33 nojV xm) nr j di 3"’ myi
t  ; • t  • :

.i»nn»m ]pnV

nn na» xVn Dinsn ii»V n̂ an m b1»!» pDTsn 'n nVo»n i»nsi (r)
,onnnD nnm idid» ('x ,V'o nmnD) npy’ p  ny'Vx 'n nyn Vdid m' ouinn» 
mxo ,n»nn nVo»D onnnn innn* i»m » pmn nyn n:u nn ynnn xV dVix 
,(n"’ piDB V’yV ti» tb »  iod) xVdx nVnninx dx xnnVsn D.Tjn ynnn xV» 
inyV V»o xVx irx "nVo»n i»ibi„ p»V nV’yn inx px n"oV n rVxo pio 
’"dxiV iV’bki ,nVo»n n»ne T» xV nV ŷnpx dx n ,Dny ’"y onnnn nimnnn 
,00 'inV ix onyn »MD.nV inx xVs nn r» ony n33 nVo»n n»ns ’3no xV

.(npy1 p  myVx nV noV»n n"n d» /dm ŷ)
--- ynnTi 'n im x n o n  »’xn nx x\nn Tyn npi inpVi (n1)
n npy xin n̂ ixn nynV /'ino1!,, Dnxpn ,(onBD mu no^mo) nM’ ppV1! 
Vxx n ,npmoi n3iD3 "imnTi,, xoun xVx ,*pDJ 13’xi ,V"Dy (Tn npmn p3yn 
□'VVD.n (iy) nnnn — nn̂ pV V» oiann nDVini n3n3n ’"y onn̂ pV» o«n ’Vyn 
D’3pM» xpn miyo»o "nM’ ppV'i — iidd'i„ ii»V .(i"ts ,n .'xnn ’nnxn» 
'n (n"n ,i"V ,'xnn) "nnnn inix n ’V»n im np'i„ iod ,ypiVi imx i»sn> 
ix n"n n̂ V» xVx ppiV D’3ptn pxi Xü^VDnn □» d"3 nxnoD) /'ininD3i„

•IdV nroon noi»n
(>"»-) 'iy) «mnx nnn loyo ,xnnx nn nx3iV 'n nnx nn ni3iV (xd) 
noo»3 xm nnyn mon »io»n n"n»n mnV n ,moipo nnnnn Mixn» iod

n̂ V nrnan »nso» iod xVi ,oi3nnn dj
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Vanani p’osn 'd t  xV 'n 'n VnpD nDB» nmi hdt yias xa’ xV (d) ,:d 
xVi ,"Vy’oV 'd t  xV„ 'n '"n Vnp3 X3’ xV„ ]i»V Vd mn xVnpD Vy’oV 
xV„ omjyn VdV Vxi»’’ Wdd mx» yo»o m» ’bV ,"Viy’ xV„ 3inDn p »Vd 
,xoo xin n’Vx*i»’V yxi»j pyV -ioiVd ,nn p-1 nno mx» mio "Vy’oV ’d t  
y"3’V 'nvon 'nD iox xb yno »isV » ’ moi ima xin nvjy ix^ VdV Vdx 
xnV njiiDn» pio ,"Vy’üV ’DT xV„ i o x »  mxo ’D ,'"n Vnpo xn’x 3D’oV„ 
,nxoo n»xV nx’3 iD’x xVx nxoio py yx Vnpn Vax ’D ,n’Vxi»’ n»xV 
»TiD ,"p’DB-i„ 'n "mn yias,, ü’»npi »npon nvn33 on nxoio mn ix »  Vdi 
•jno nnx iV’bxi lV» D’sa lysBj» Vd nDn yias mvx ('x ,n"y niOD’) V"m 
,('d ioy □») D’yD nain lyas:» p i  (xin» Vd ' " n s )  n o n  '’bxi iDp: iV’Bxi 
(n"D ,2"d .'p’D " fn n „  Dion V» mnn xin» "p’DBn„ ii»V myo»o3 m Vdi 
Ixd p i  ,nojsj ix npnoj» i n s » p i  o jb j»  ix  pd bj»  yy V» o n  xiddd b h t j»  
"V3noT„ 'n "nDB» n im ,, ,iV» D’y an  ioabj iV’BX ix ipma» imyo»o "p’DBn„ 
n m »i - js i»  xVx yT mV’p mv mx ai»i Tm n n : »  ’"tnBDi ,T Jn  n n » j»  injiiD 
VVd n in a  mx "X T J p’DBi d id o t ,  y"D'V 'nvon nnn ]i»V .tV io  ivxi 
p i  ,xin» Vd n o n  ix i o js j  ’bx Vidb xim ,D’yan iVüj» yo»o " d id o t , 
mtsyn nyaBj»D xVx Vdbj ivxi ,xin» Vd nasa ix pos: yo»o " x t j  P'Dbi„ 

•CppTB »na □») i » d  my»n tainD iV’bx mtsyo n n » :  ax» ,nViD

VdV yiT xin»i V"m 13 i»o »»  DinDn p»V nyn ,xtioo 'n to o  0) 
ix niDix nn-o ’3”no ax mnp"! nnai?B3 ynDo mxi ,td ’xd nVun ioyo»

.y"iV ixV »n«no i^bx

/ü’3'i i i»V ’X3X!oi ’x:ioy ]idt x V 'n d̂xioi yioy X3’ xV (n)
'sb Tn’ ii»1? "nxonx,, ('n pios) "’onx Dynn xV„ Vsx ,i"V "anV„ 13 iox j» 
"imx3„ nnx io x :»  "nxTJO„ 'n (□») "nao,, p i ,'"b "xm ”|’nx ’d„ vmxV» 
xin mVo» ni3'Vn iibdd p n o » noi ,»"inV d"3 n’»ip 3»’nn ni3 .i"V

.p’BDO 1VX1 pnn
i» io» d "onp,, ]i»V » t b  .pm  lyiy xVn 'n DDnx ionp xV i»x  (n)
DinDn ii»VV nwnnn m»nV hdi ,"nionpV„ lou in» "nxipV,, Vax n^oixa

."'jiDnionpV mx x Vt , xVi "p n ’ lyiy xVn,, io ix

nxn’Vn xn  'n 'm onV xd ’ ’» ’V» nn  onV nVv i»x  ü’J3 (0 )
"]idt„ i"jixn nynV /'linV p T „ nnapD (onso 3m no’ji’3D) 'iai pnV ’d t  
■ji»VV m» xin» ,ipy Tn’ 'V "’D“i’„ n"yV dVix ;D’j3n Vy 3010» ,'(idj a’3i 'V 
’w’V» incr nDVnD ixido mv xin dji ,"Tn„ nVo Vy 3010» "xa’„ DinDn 
i»bx "̂ inV p T  xn̂ Vn xn  imV inVnn yj3„ ii»Vi ,Vnp3 X3V i»d idd 
t t  xm» ,'n VnpD 1x13’ ’» ’V»n Ti3 onV nVv i^x ü’J3 njiiDn» myoV 

.n3y3 nTDn»D ,»iO’»n n"’3 noo»j 3nV ’D ,’y’3i
(’"» !) 3nynV ovn Vmno» ny3 loyo ,x»o*i ’jboV 'n 3Ty nusV (3’)

•11DJ mxi anyn» mx yot^o "x»oi pyV,, x"j .i"d ,n"’ .'io» »"o '’y
»"o 7’y) "üipo xVx t  yx,, nsoa ]di ,pno mxi 'n *jV nmn nn (J’)

.0"’ ,'3 .'103
■jpB’0 3„ x"j (onso 31T no’jv»3D) xi3V "j3n’03 'n ym ■jna»3 (t ) 
io ix »  ’bV "ipB’03„ nnD ommxn» nxu ."inxaD,, V» ouin xim ,"xi3V 
•jxd n n »  no dVix  ,n"’33 "xi33 p n ’03/, V"a nm p»Vn ’Dn ’bVi ,"x id V„
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nanV xin ,(DTipn piosn) '"pn no» nxan,, Vax idd "xnnV,, — "fin,, nVa 
nxan,, ('x ,n"D niDnn) jruv 'n n»nn *bV ,pin spDyV oayai p: *p»V onu»» 
nnxa ,mnDn ]i»Va p p’H njr.i /'o^n:? pn ”]nn»n ,D':tapV pn na» 
naiV nia ,"na» nxan,, 'nax1» h nn /'n:naV pna iV nnn nn„ nax»

.pn onaV iniya»a "pn„ p»V»
nn:D» nVa rpom .SDVna nn^D» "jpVx n 'n "jVnna -ppVx 'n (ia)
■pxi •"'pn ’n:D»„ 'n (n"1 ,:"V .'id») "idV1 i:b„ p i ,nyi:nn na»:n pnnnV 
d"d on nyiD ,'n xnoi: "nn:D»i„ ,'x xnoi: "-jpVx 'n„ mxnoi: '3 3i3iy ixd 
nhix »x “ppVx 'n ’d„ pi ,D'»np ma» '3 annan d’d»’»  nhVm nhVn ,:"Vn: 
"nnjD»„ ]xd p|’didi ,"xVdx x»’x nnö’D -jpVx 'n„ 'n (n"D ,'n hyV) "xn 
x»’x n n D ’D„ nax d»i ,nDiaV pi xn» inn:»m D"’»n nnnp Vy nma» 
n»i„ 'nV dmdi nnjD»3 Vnna» V":n n»pn» noi ,ni:yniDV xn» 'zh "shdx 
"1’inXD n»l„ V» üya 'D ,’TD X’»p sh ,"*)V XDt̂ xVl ,T 1 D'D nini,, "innXD 
xnasxV n d ’dd ’jsn’xi„ 'n» ('a ,i"d .'pn) "DD’Vy n ’jsi„ id -penn xn 
"Iidtdd nnjD» pVan,, ':nn xV» d’»ibd nap n’»ip 0 : n»”nn mn) ,"iidV

.y^nnn
nxn1 xV„ v'» ”isd xn (myi nauvna) /p nn1 xh 'n *p nxm xh (□») 
imn ’d ,m:»V “pia *pxi /'nnn1 xh„ onso nnn ,h'Dy "id i nny n"npn *p 
”xin„ p»Vn man n"npnV Din": f]x mxn ii»1? 'nina o^yV nxn:» nVn 
mny,, n  "nnn nny,, — .(4 may '»'V»n nn: *i":ixi .'n ,'x .'xnn .p»ns ,ry) 
’bV nny ii»Vn 'nn xh .(»"y .'x ,t'd *iapV pi) ii»V hv Vbi: ]i»Vd ,"o:nD 
yDi» ,vi nnn Vdd nnD»:! /nson i»nn» idd ,mny nV1: xpn ixV njiiDn» 
1’jd nny xVx 'h px ,nny h'n nnna 3inD,n nn»yD3i nixDiDDi nnnan \jx 

.yn nnn Vd 'n ,D»n nVVp D’Dn nn1©»! t"y mnnV
» ' .nuiDn n’V ^ooy nny noon xV 'n v:nx Vx nny nuon xV (ia)
imx ya»a» /'numn r ? „  lV iiddi ,D’nn 'V "pDay nny„ ':nn» nD pnpnV 
xn» nny miyD»D» nxnji ,nD: V» nny /'pDDy nnn nny,, nDiV iV nm nnx 
fixV yish  nainD nnn» Vxn»’ V» ix nD: V» ’:y:D nay naiVD ,o’Dyn p  
nVnnn '"»ns» na n:ni ,V"m n»nn ^V ’"»nn x"n »in*eV ian xni ,Vxn»' 
xn’xnD ü’i:V nDa:n Vxn»’ nny n:iiDn a"xnn »n’sV oino xn iai:nnD 
nai /'paay nDy„ nny nny xnp1 y s  nxa n»p Vnx rx ,n"a ^m) xna:n 
pn xn /pmn p  xa1 pxV pnV ix D"iDyV nny nDian,, nsom (□») ir :» »  
,"iai:nnD„ p»V» nnp nnv n":yVi ,(n"Dp maai nmnn y’y) D̂ aDn n:pn 
□: üi:nnn ian naxn dVix ,xnpa V» iai»s ’sV x n » /nD: V» nny ya»a 
]i»Vn id Vd pnpnV »n xV V"i ’"»n» maipa nap nxnn nnDi /:»n »nsV

.m nn:nnV Dipa n’:m üi:nnn
nn xV 'n Vxn»1 ’:na »np nn1 xh Vxn»1 ni:na n»np nnn xV (n1) 
pn .xax xn’x Vxn»1 una xnn: no1 xh nny nn:V Vxn»1 n:na xnn̂ x
nxmnn pn xVx ,nDi nD»a p:yV oipa di» d namna i:rx »n^ ]i»V sd nD»m
o»p i /'xnD nps:„ ’"n a"D/n.x"a) '"pxn nn »np d:„ ii:d ,0 '»: V» ni:T 
■»"»ni ,"xnn nps: ■•Vdi,, »"n (n"’ ,i"a □») "o^npn nnyn,, m xaio ,a"a ,n"D) 
nn„ ■'"n (': ,i"d .n"a) "n^npn nn,, ii»V d:i .nnVn oi:nnn ]i»Vn i»nsa
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Vid1 nV id̂ bV ,noia nnmay inn» i"yV D'jo iio  D'na » t b  "xmyb »n;?n
ViD’ T3'« on ,(a"Di ,x"d ,n"V .'xnn) idd "»npo„ ,"xn»npb„ 'Va ]xd 'nnV 
ibiî b 'sV 'nn  xVn , w o  ainDn idi 3d»os» lrnim o nxp nynV nonV 
'nm y"a'V 'nvbn 'ns »msb pi ,d'»jV npBibV »npi anDiV nnpsibV n»np 
xin» ’xm ,oy pbnV noib nibVV imVDn -ipy» DiVpJix 'nna Vax mV»im 
njbin “ina  on» nnB»i “iay ^xi»: Vy Dnix nnv» D’ybi»nV nVyinV nnv 
ina  nx Wnn xVi,, ainsa mVy onmib *idd» xbVyn nui Vy mmnVb ,nuiV 
’Vm » moipo nznnD xxbj on ,(0 "d ,b"’1 /pn) m  "p x n  m n xVi nnutnV 
xrpx„ .(rVnji ,xbmn ’vo ,b"xna ’y ) .x"n nanD ainsn i»nn lrman

T *

,"xox xnrrx,, onsD ons (0'p'ny onso myi ,x\}iVia ntoyvao) "xox
p»V» ,(a"D ,n"' /pv1) nnoon Vy w s  ;,y msja xrvx np̂ yi ,wnsoa

.pna inn xin msja xn’x
.n rv n  m k  om j»a  'n  iy-i nopa  xan  n  ,*jyn onsa xan  n  (id i .nD)

,"Viyn nx„ ainDn ii»Vd n n  xVi ,nano ainDn Vyiss V"m an nyn 'bV xin 
,('x ,a"x .o"a) nano ainDn onx Vd nxna : nmm p  »d*x nanD yb»o nt» 
,nna VdV ” n mx pa» xV (o») an nbxm ,oy ]ion ĵbV p  -ibxV Vm ivxi 
xVx ,VidxV Vm xin» n  onx Vd» nnx wjiid fo») '»x a i nynV oVix 
0’xa xVx onsn Vya onix nD» xV» » tb  ,iVdxi inayn inniyDa y»iya 
imyo»o ’D ,m ?ix Vdid "nnn,, p»V njm .onVpx ’bV mayVi VidxV omVxb 
no nnx nVoa »nsV DiVpjix V’D»m .ioxyo va o-iDn Vyao pa ,nD»j ’nn 
xnx  ao’oV Viy*n onx,, nann p»V niBDina ymV 'nvon 'ns nox:»

/IDI "VyiBD
ix 'n nan Vy maiy» loyo .ajms m ny 'n -isn nny (x) ,id  
pn 'xnnai ,iV’»an nx nmnpn iV’bx : n"a nanD xim ,nVya mvx Vy iV'bx 
n»sx ’«»  ’bV ,nnx nxV ma ynDO njm ,myDnVi nyaV nyns imx n»iy»D 
xxo d"x x  »-iv xV» ,»"aD ynDO mm "nny,, ii»Va 'n ox» ,nyiDn xVa 
nny p-1 imyo»o "xny„ p»V n^oixa 'd .('x /si pon ,nso) nan nny ns

.(i"o ,j "d V’yV »"o ''yi) »oo
p i mpjn anV ,(p»nsi no^vso) pmô B oj 'n ninna ib d  (j )
nui»Vs odiibo  npin osn ’bo nyo» ,(p»ns 'y ) ,moVna mxipV Vnnn 
.(Hat-i-humajun) ijjou my /piioi ’dib m y *ji»Va io» mxmn toa ’D anpn
,na iod ,voi ’ijddi ,n"nsa oj mpjn V"x moVnn *ii»Va d j»  n»sx n"jyVi
,Vo  ̂ Vdx ,xnpon p  ym: mpjn» nV ,n"v xVa isnDj nVxi ,nin.i /nJ ’ria

■nay p»V m x» »bV ,p i’nn D'yonV ,n"ra ainD ,»»y
VdV„ nxpa (onso ana) D^n’B VdV 'n nsn VdV vVy ia y ’ xVi (n) 
oan̂ B VdV,, aniD nnxn D"a ,xaxn nan VdV loyo» "ojn^s VdV,, ipy /'oyno 
xV„ oy n»y’ no njm .V"Dy "onan nxpV Vax nan VdV x V nxn ’D ,myo 
nojV nV’V» xin "Vd x V„ ]i»V» moipo noDi noD myi ".mon Vd on’x i

♦Dinnai nsya
ii»V "DDn xV„ onxpa (onso ana) xjid»o dd11 xV 'n Visn1 xV d)
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uue,/ uÄLia uaiaaJT (&, a„<a amy
äucucu uxcÄ^a uxai.ua <̂aA<̂u (lcl,* i„a' i„l) "lAaLi uxwha x m i  ĉ ua 
tUuac ca au <jjulc, ucgll "xc^a,, cuaicu uasua "CCLiX,/ ulx ĉ Lau 
lujju ut„c$ <Äcd uu<̂ cu (aruL,* 1/ x,) <acÄL<.a uaa^a ucuic c lc l' lciu 
xcluo (clx/ i„c' U u»a u, "luiu ajuux,/ xiĉ a cxi uue, c^ml "u l„ <aÄdL 
u il xclu : xd a^ia iL&x culL aLiCU' icl uix xiaL uu* uc cd läi adeu 

CU' (x) Ci 1U1U uc Cil xr^a u, xu tu* u l cd ccux- casu uuu

LXUU„Ä' LULX ĉ Gi UÄCd ^ X  iUUL c^da au <5JC43XL Ä<̂ UGXLLU’
(C) ^X UGXL U, <̂X UĜ s* LI, "UGXL„ C ^ ll "UCÄL„ CU^U Cia„G

lclx̂  icl djdal (c„i' »«a) CL-iUia ameua cadU*
lULxaifia uciui c^sul ucuic' ^a^u \uia„ ic^u ^uau ulxl <̂ cl <axd <̂l xc
ÄUid̂ a äu„0' CLGiâ a uu?\a "w lx  uuax„* clxu <!jxuliwj uuui ^  uäuI'

(a) <̂x uau a ^ sa  c l iu ia  u, u l cdL iiüa (cl uix cc^ asua 
uüxV cacu ucll̂ *
casx ct 5; ucll^„ (/Jia c„i' c„i) u, glo älcx,/ aueuru cacu uäĉ lu 
icd cäliu' eal "t^Gi uä< îu uäcL (cau* a/ t„o u, "t^Gia xiau^diu,/ 
^  Allu x<̂x Adj uuax' ĉL, xaL ,A<̂ Gia,, <aa/aaÄ aua ^  acu' cd cuax 
a*aL„ (cai ^  u ' l,* u„q' a„t) Ci tu a<aaÄ Ld ällu ' Laiuu au. diâ a xvcu 
^  xciu (qgu iacuL,* c„l' c,y <^cL ^x ulc, c^tuI "ä^ uici,/ lxU <̂x 
acxl ÄdL uu^cu cc „l ^ x  aaui xclu cäliud cua ^x caa cÄuua 
LL451 "«na cuqxl aaui,, a i^ a  cuqx ^saa dacka cäiI xci.ua' irtiu ^au, 
(clciu i/ x,) /acc\a x«.ra au^a cuqx xci.ua c^x^cl xiuul ca&zuua' lcogu 
"iQiuiU a^uu c„u ua a^uu cd,i ^a^a' iulx ^  ul<ku lciu^cl
— fysul "aaut,, c, GAâ a ccuic ĉ x ulc, "lUda^il,, ccc<̂  45XL adiaw' x<̂x 
<̂x ^aiuil xcul Gia ccvl icrd ^x taiuil ^  Gia xcul x ^  cuiciu laiuil* 

(qi) djX aaui xclu ^  caa icĉ a c;x aaui ^  xclu x^  cuax tiaui u,
U„U xli C/55Xd CQ̂ XCUL accu (Ä i, OGLO'
4irül xuil tĝ l,, icl, xc^ c<̂ ^ail cuicu cÄd iu auiLira aâ Lu)- l̂ G; uû cu- 
^aaL cgäl c^cf.cjläu cdLxu Äcj <aai« (ac^ux) (cac^ux culc "<̂Gt 
qlux c^x accu' cGatd "Ludu aua xuiu xulI,, (<aaL,* a„L' c,) guju 

CC tUU X̂iUdQĉ X,/ (Ä4, URu^y "aaL CG/35L„ CXOL CD X ^
taaL accu' Lcl "u<aa xu CG<ai ccgl„ (^„x - v„a' u,) u„k "Laau iu cĝ vU

(CU) LX L̂ L!LX Ĉ X XU CĜSL U, L̂ vU ULX COL XU CG43L* GkL<35 ŜaĈ X
ccculc "usUu„ ulx ^  ucaiLu Cud,’ i„c, c,) L<aa GiL/aui ua/ia-

(u) CCCÄ URLÄU U, cacu43 aCklL' au ULC, "aĈ LLUX,, Cc^ll iLLÄ
(1) LUUAaL Cl U, LÜt'L CiU (ÄI* a„Ä5 ^  C„X' i„L)

^  CLLCUU L<̂X ĉ Gi UCJcJlU' UULCLO UIU aGLLrfl Cĉ  SLCL CrUtCU ŝ CL Ä„4J*
(<aa) ;cv CG43 ulx ulc^ u, xl̂  culI auÄCvL aul cg<35- GiL45 ua^su

L<;x UG.-Ä Cĉ La (ÄW,<«)*

caLUL ( ä i , L<a„v llxc„ä clx/ a„u' c/ \x,y Lc„a xlc„l uĝ s ca ciu ca^ÄLax
CLCU- ÄdL "^X kQC,/ Cl UCUCU 4X lUCĉ  UULC£̂  (Äi, LXC„Ä)' LCt CULCLa' LLCia

LC LvQ &  UJvX CU Cü



259 n s  'o  o n n
n"vi-i ’»ain ntwvno) sjnV ynnprm 'n as»an Vs i»:m (□»)
lsnv» mmnn ,"aB»an„ mnDn }i»Vn sm» npy pi ,(y"nTn qwjynyV) 
mV„ ,"smnV„ "smV,, nisVnna nionm onso ns»n ,ünim nvnV as»aV

t t -  ;

lym sh  ,nnn mi nnn m onyn 'sV im n omnns» V’Vyn nsm ma ,"svn
T T ”

li»Vn »a»V mjpiV is mvnV n»m Vss man mnn» ,s"nn npyn nnVV 
.('i ,n"m .ts"1 ,s"n .'im  .'m .'i ,n"m /i ,s"n .'ia») nmnn usa "onpV,, 
ir s »  ’sV "srn niVi„ 'n ('a,T"’ V'yV) "as»n V s i---------nsm„ piosn)

T T “

] W j n ’i 'n  "cnaB»i„ □» .<nnVnn pDS yia»Vi maVV sVs ,as»aV n»m 
nvVnn) p'sn irsi luirmi s"j luummi :vVy nmoai ,myi s^jiVn nmjvno) 

«(397 myn 76 niayi ,209 nnyn 56 may mmsni »"y (91 may
;spVsV smn nn sn (onso nnn) nspVsV mm nn 'n nmn p  (a)i tt-; —

.ansan nnanV Dipa isn ps m pnna irs
insnm nansn "nn„ ,nVvn nna laya ,snn sna 'n nnn naa (J) 
nn laya /'nnn nna,, ism ,"ud„ mnnn sm nnyn nn v»Vi ,m»m Vn: 
nnn njnan isn v**i -wn nunni snp sm» "nnn cmn„ ian ,nm»m r,Vn: 
nnn nna nms smp mnnm ,nns nsnn ?pDia»n iV’bs  mm» 'bV ,»aa

.(nsD '̂ yj nma a"a nnn npV» nnsa
»nsV "jns ism ,Q"’ ,n"n .'pn »"a y  ,mV mV nm 'n :iV vs p i (n) 
nVi i>bs ya»a m m oyan /'sym„ is "nVi,, p»Vn 'nn  sV yina nns pisn  
,Vbj sVi nnnais sa’p nn pn» f/n nj»a .'n ,'b niam '’y) ,sa'p nn irs »  
man’) nnnm *jan nns»n la iV'bs p  iV »> ds nmm p  nmas smi

.('s ,n"n
nmiV,, onspn (dhsd mm nanvnD) pms nn:V 'n m » ’sV (□») 
ya»a "mVm„ ctsuj Vy y"nn DiVpjis ]i»V nnna ’bV .npy irsi "mVm 
Vy ’aV»imi y"mV 'nvan 'nm o’mnn Vy o^ainnn pn /nn w s» m nnV 

j"Vnji p»nB ;,y nns » ’si nn: nsmnn "niVm,, p»V ssaj nmnn
isusin ivanni ,nmn mnVnV »nm m mnn» s"ys /im mnnn mm (l) 
n»ss 's »  'bV ,VVn w  di»  'Vn ui»Vn mVpjis imm ,iai»sa na:V snpan 
py  sm» ’bV ,»nnn Vy “;aiDi ,npnyn nm>a nssV mVn nnVnn Vn ansV 
"nVn n»s mnnn nmi„ p»V m n'm nyn p  sm» yai» Vm ,DwnV moan 
innn mnv» onn Vss sm1 imsn nyVi ,iai»B 'bV vnnV n»ss 's nm

.nn -]V’
sVi /Sjna 'n "nan n»s„ v jbV» piosn p i nan vns o» Vy (□»)

T T  * 1 *

,njVsnV sm» nsnn ."snn»„ is "sn'a„ pn mn omna snpan my ssaj 
/n .'nan) /'nsnn n»s nsnan,, in ssvn ,Vsn»’n ia»  nna î m:n sVn na» 
srnam,, pi /'snn sjivn/( 'n /j /: .'ia») "Vnm nsnan,, /'sivnn,, 'n ('n

T T  T

nsnan,, nns oipam ,n:VsnV niBDinn /'VJinm,, 'n ('n ,V'n lapV) "Vm:
."Vivnn,, 'n ('i ,n"’ .nan) "ymns vVs

sV„ npy /'nna,, s "j (mymauvno) »ns sV 'n 'ni D’pnV ’am is a  0)
17*
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»"d '’y) ''nx1 xV xnx’D oxi„ 'n (i"a ,n"n -'id») "ixd1 iso dxi,, idd /'nx 
xm» myux -pn pxi ,udd »pinDn m»yb ixdö» yD»D "mo„ p»V n ,(□» 
d»jdij vn» (n ,V'n man’ '’y) mjx»1»  nx1 xV onnn r)xi ,onm üdd ynnn

nnnn nVpn ojnn Vx '"tns ,iV njjinn nxy iV
,my p»V "mnn xV„ x "j mno^V xvyi xV 'n nnnpV mxsn xV (n)
Ixd oVix /'nx1 xV„ 'n (oTipn piosn) "psm xV oxi„ .(VJix ;iy) pn: iv x i 
,(nsoi 1"» i 7,y) nTDyn mDixV in x »  ,o\3pm vVx n m » nD Vy nm»n xm 
nx pnxnV mnD xm xVx ,wnx xV ,xvnx xV naiV nny njy1 xV »xm 
□”pV nx xV»i ,Vxi»n □» vnxV D’pnV ixd d»  inDn1 nnn uvx n ,iDxy 
p»<in uvx ,"naD'öV xvyi xV„ xm nmx on’D irx» oytan ox n ,onm mxo 
pyimx nx„ 'n (ts"’ ,T'V /xm) "npy’ nnn p»n n„ ,n»xV ’V nnpVV nn

.om  pi
"mVn,, onson Vnn (p»nsi ntwino) miVan VyD 'n iVn VyD (a)

.p»ns -ny '̂ yi .pn: p i
injnn px '*m  nnyn "vasn,, p»V .misxn pmm 'n vjsn npTi (□») 
"on’Jsn„ (Tn ,'i V*yV) "tjsd  » ’x nxm1 xV„ idd ,vjs t ij nVn ,»dd vjs Vx 
'nn  xV yno y"xi ,"D“ip„ p»Vn oVnn omnn oVix ,om  p i (n"n ,x"’ □») 
,»dd vjs Vx nrx "misxn,, nVD nxnn oa» m n  mn — /'miDnp,, ixn pjx 
n"nn 'mnD "Vx„ nVo omysV» s"yxi ."misxV,, "idiV iV nm p  ox» 
,n"n /id») "p*ixn Vx„ pan ,im n -jinV nonn njiinn» oipDn pi xm ,»iD»n 
'n (ia"n ,V'Vi .Tn ,V'n □») "nnxn nynan Vx„ p i /'xmxn,, ;n t'n /di .x"d 
n"DVn 'mnD ,nn m nnnnnm mmpnn -jx njnnn»n mnn /'xnn xnpvya,,
ix"n ,a"Vi -n"n ,n"n □») "n isxn niynts Vx lmiyntDD ]»nn nx lonTi» idd 
niyD»D» nniD ,ns *]inV nojnn pnn 7 ’» xV» nVi #"x*ns»x npvyV,, 'n 
'n xV» oyan »isV » ’ m 'sVi ,v:s na: : nmnn "rjsn,, iDn xm "misxn,, nnm 
Tu imyD»D "misxn,, p»Vi nnn "pn Vy miD nnV m» ’sV "miDnp,, )i»Vn 
/'nn spji„ 'n ('’ ,i"V /xm) "vnx in “1 y i d d  ,nnajnn Vy miDi vjs

."pVDyn,, 'n ('» ,i"’ .'id») "pVDyn onVnV,,
» "d '̂ y) nnoD vVy » ’i q.i»nsi na^vno) nx 'n ixr n (x’)

/n"’ ,x"n /id »
nxpn ,(DnsD nm na^vno) om  p»V ,minD td  'n mnD td  (o»)
xoian» "idiV px oVix ,p»Vn bs»d ’sV pnj xmi nm1 'V "minD„ onso
n"m  m\“ iDn in," Tpjn onn» niDipD nom nDDn anu p  n ,»n »  "minD,,
'mnD xm» "U’dV„ ]i»Vd »nsnV "mivDV,, 'aninD "mj’DV„ p»V Vn p:n 
c/V pios o») "inxiD,, (o m  'V) "xmn’D„ 'n (n /pn) nxiD p i ,"n’jiV„••2“ tt : • t v :** **:*
d(,di ,"'niiK?D„ 'n (n"j /x .nDn) in;nD onn xxvn ,oVnn p i /nnrvD 'n

*»"y pnnn i» i’s p»ns o"m ,y"x
onxpn (onso nnn) Tyn 21 VpnDi VpnD 'n njapi nVnapxi px  {y)
VpnD„ Vxx» pnpnV » ’ Vnx .*ni p»V "VpnD,, n » n »  xmi /'xnTyn xnm,, 
xn“i’yi„ 'n cjiDDn piosn) "xVp d i xVp d ,, Vxxi m sn  "î yn m„ 'n "VpnDi



261 i d  r o  o  a n y r
■mn nioV» Vy nmo onson» uVsx "nmn *idd mn ,o’-iBon miona "xnam 
na 7 »  ,xm» moD na tytoV ViD’»  m non mVDnV aV» ’Vd xm nV’Dom 
p’x ,D’Jixo miDO xVd Vip»V nvixi p ’X» nVip»o yax Vax ,o’"ibo li»V

.m s» p a  onnV y iz  *p'bV ,übv ’Vd
.■pna ynrotno nm Vd ~p V’opi 'n -pnx ü’V»mn Vd p  ajn Ov) 
p  rnxso xVi (ta"* /»y»im) ’"n pi .Vopi : DinD nb mmn) V’opi 'n "ajvi,, 
(;"»-i ;’y) aji nDo :i:’n m  nima xVi ,("Yinn’ ppani,, 'n "omx onajn,, xVx 
yso mnon mnxn ooVmn nx n n »  xVx (V'd ,'n .'xm) m x a »  VVDn ’bV 
pmn nn rjxi ,y"axm) a»D »dd p i ü’»^m iod ü’V»m »ms n»Vin 
'nn 'y ) ,V"m oytDü ,dVsx vy nm» ’jbo p  od»o oVib nm pyn» »mon

,(y"D’V 'nvon

‘N in n  ^

("nyi x”jiVia r\mv2ü) nmnmi 'n -ypVx m naio ’:bV lm jm  (i) ,id 
nmn mviDn ’D /'mrnmi,, pm  ."mmm,, '» pios 'opV pi /'nmyjani,, x": 
(7"tö ,o"V .'x"id) "nVsxrua njni,, iod ,nmo»V nn jn xVi ,vjbV xoVyaimo 
('a /i .'»im) "pVoD anix onnjni,, id xsvd ,"nmV n»aVV n’nnnxi„ 'n 
>"n (n"’ /i .x"») "'jnxn nx .mVy in ’jn i» x „ pi ,"i'nn% pnnni,, 'n 
"yjsx,, )i»V ,"mxi„ ’"n ('d /i .'bi») "lVn yVon Vx njni,, pi /'inmxm 
nam,, ,ü"d ,t"o ,'io») "mo»oV üdV imrn,, pn ~ioi»o mpoa nmn lnxmn 
"nyio Vnx3 nnmm,, ,(j"d ,ro ,'p’i) "□» ammi,, ,(j"V pidb □») '"n ’jbV mix 
x’do» mnxn Vy nom ,d'di pi ."y:nx„ ii»Vd Dinnn dVdd (n"’ ,i"’ .'iod)

♦p’j’a y,-iDn xVi mxnoim
n »n  ’bV xm .xax m xnDixV xya nxoix pV 'n nx iax ’onx (i> 
xV» ’bV ,naix ’0"ix mn apy’ ’d d’»ibo nsp ny-iD xVi ,’"ibdi nmixa umiDi 
pdix apy’ m1» njn idV» omnn ’bV iny’»i ,’oix unx Dpy’ nnpV mn 

.□'oytsn byi nyn nxm pi ,noiy Vys ""idix(, o ,iap ii»V xmi
xjnix’Vi xjVoy mionp >Vji 'n uunV nxi uVoy nxi irjy nx x t i o) 
"xjVoy,, 'n "uyy„ .n mx n mViysn nmnnn ’bV mVon no rĵ Vnn .xjpnni 
,"Hiay» yixD,, 'n (d"j ,x "o .'x id ) "” jy yixD,, piDy’»n ,n*nayn nmo xm 
'n (n"’ ,n"D V'yV) " y 'n  ^ y  nnxi,, ,nyn Voy xd d i *}07 rniayn i»onai 
■jina anaiyi D^Vm vn’» my d’üx im D’»jun» noi ,"’xVi mV»o nxi., 
niVo iVdd 0’0»n» oyon m ’Vixi .pmm ynVn xm onm n»Vmi ^vsm 
piosa io x j»  noa niVVDJ *jVd xVx ü’j i»  D’j’jy p’x mViysn »iV»» ’bV "nx„

."n»p miay u’Vy un’i« ompn
doio y-inai xs’pn ma 'n Vnj xmoai mioj ymai npm ma (n)

,(n"V /-r b’yV »"o '’y) ,xai xjimai
t t : •
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bx nxm bsx lanna Onn xh .xnmxi 'n mn oipon bx uxun (ta)
t t  :  • * :  1

bx uxmn,, i»nn wnnni ;üiPon bx nooa yo»o m» ’sb /'xjhyxi,, opon
T T  • •  T  :  ’

no3 nmnn xbx ,»npon bx n"3pn ijouan xh ,»npon ma nt "mn mpon 
.mpon mab x m 1? uyun nxn }nxn nx ub im»

mm nö'ji'30) axooa noo mâ bn xh 'n xotsa uoo ^nnya xh ( t )  
innn u» n»yo spbnn xb» /'mâ bn xh„ npy ."’mba xh„ onsp3 (onso 
"’nnay„ iod "’nnya„ »ma» n»axi ,('i m»o ,x"a u» n»yo y )  moxn 
n ’ o 1 xh i:a’bm xh, ,1’s^n nanxa lnxnin» (3»a »aa rpbna) 
nmn oa baio ovnnm ."mm nay ’ xh mrabm xb„ ('» ,t"a .'pn) "imx 
li»b ,nxoitsa i»nan xh ibax xb» (’"»n ;,y) 'im "xots yx» va,, mnnn 
/x xnty) "ün»yi ny»n vabno,, nann nnan m»i mayn a'0 mxmn "*)bn„

.baxob mnn vabno» vnao mpa ('ts
by„ napa (onso aim naovao) mo1? 'n nob uoo 'nn: xh (□») 
nnm pm xb» ,vanam pnx ib m»yb non nmsb »ma "mob„ ipy /'mo 
iod ,vby munb imyo»o nvn!? ha’ "mo by„ noo m3m ,lamab xbx nob 
mo3’) » ’pb »n  nsna ’m mi ,('b ,x"a /io») "auan onb inb»n hv nnn,, 
xn 'nn: xbn xin noh, ,xotsj» »"yoa *jiDb nmo» ixao noib» ('x ,n"y 
naai /'nmo n noix nn cnoai D” na m»» nan nvx ,’nm non x’on mb 
li»ba xm» "mob,, noun nnx nsb ynanb oibpnx nm l’x» bban nnmn 
mmm nninnai ,naoai d» xnoan nuioa '■>*;) ,mynn bab »nnnb » ’ mnan

.n"» p d̂

.mb nnn: '’y nnatsn ,naan 'n -jTOxn ,nnoxn (mi ,v)
ntsovaD) ,x\n xmi /xhy ('x ,n"a ppb) ,'h'V "pmoh 'n ivby -jnnbi (ts’)
loa nnan nxm xin nxm n"v3 "’hy„ .nxhy 'nso an3 (o’p’ny onso myi

.(n"nx '̂ y) ,tsnson nnon xin "nxhy„ ,’3i /onp
"nnxsnbi maah, .nnh Dit̂ h xnatyinb 'n nnxsnh nwh nhnnb (o^) 
ixa ,nnxsn iitW amb Onn pi /'xna^inbi np’h, 'n ('oi .'a ,n"a .not̂ ) 

.mooni nhnj uoy "nnh, /xnatpmh, — "nhnnh, onn» ^h ins
vnnx noxj» isb ,o’3n ii»b ,nts 'n mson hz nx m o» (x) ,13

.pnno mx '"h "nts„ x"j /'nanx mso mjx n»x„
livhh 3inp ô pnpnon nynV "naon,, .yottn n’sx 'n yo»i naon (ts) 
nann panh yio»V onym on̂ ny un'» ,nsp»m ntsan mjy» monxa "xao,, 
ioa ,inxn loyts» "n̂ sx,, n"xi ,(x"’ ,n"o /bnn) "nnx ’tsm ’xm na ’yo»„ loa

."no^ob n’sx„ 'n (n"’ ,j"a .'noa) "ny nmxnw
ntsuvao) innn xmtsa 'n DMn^nnby--- 'iai moy’ nbx (m)

,xmtsa nn hv : 3ina p»na3 ."xmts hv„ .nao 3ina (p»nai x^nhs 
nnn hv yo»o "xmts hv„ »n,a myi "h^v nn hv„ aina vnnx hw pioaa» 
□’yoi» vm» na n^ooa iyia»3 nnn nbnns onoiy vn am ,i»xn by »oo

.vnsn pm nxm m ,iox vnyi 
□unnxn /(□ '̂ny 'naD am ntsuvao) xjoix 'n »nn n’ n»yo nts) 
li»b» h"' ’hx tsnaon nnonb Dipo ixa px nmxab ’a -nnaja "ioix„ iman
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uam xV inoa nayV nxn» nV ,naV ini»yV Via1» "ins pix loyts "x jd ix ,, 
'iai "rpix ns »m  pimi,, id x j» iod ,Vamn nV oVxV omix» ,nam anoixV 

•lDxy p i ian moa imxm» iV »pai oan mn xVx ,o ,x"o -'y»1)
idd ,"nnanV„ 'am xV ynn y"x .nnan non 'n inoa iny-i nao (ia)
(V'd pios □») "loxi vax naoiff ,"iaaV 'non» 'n (a"» ,x"a /id») "»»x nao,, 
m» ^V n"oVa "nnanV,, 'n xV» oytsn sVix ,D'ai pi ,"rpo'xVi mnxV,, 'n 
0 "»i ;,y) ym ii»V la VVaa irnm  nyiV» ind Vax ,»oo isiaa xpn yo»o 
imyo»D nvnV Vid1 tdV  xVa ,"’xmVn i» ’Va nnan non,, y^V 'nvon 'nai

.isiaa xV» p]x
*pp2Ti — rr.n 'n iia ^ m  nVxn niaian Vd “pVy ix a i (a) ,ns

V t :  t :  • * :

napa ii»V "niaian,, n ,myts xim -pipaTi — 'i*inin 'idd ana oja»nsi ntsainD) 
■jjj?aT*i xonp : nji»xm (91 noy irV ia) nniDO 'a ixd » ’i ,rpoixai naya
] in 111 xma ,(}xa) ]^nm xonp :ma» .o"ts pios) la ip a i1! xina ,nxa)
nVo Vy ddio xin rts piosai ,napa yi»Va 'anno xnaia Vxxixa ,(i"ts piDsi

i t t  ; •  1

•IDI 11»V XM» X,tDlV
t —t :

x«aiVn ntswao) p im  n1 “jV 'n Tps1 'n naian nx -jnx n  ix1 (n) 
xV ’D ,"“]V 'n Tps1,, ipy ,pa laaw ,"xnDia„ — "-py,, 'iso ana <p»nsi 
'n Ttson xV n„ piosa idd nnan usd nnn lainoa "^oy 'n„ noib nxn 
/'xyix Vy xitso 'pVx 'n nmx xV nx„ 'n ('n ,'a .'xia) "pxn Vy i ’pVx 
nx„ .□» »"d '»y niaan ’aso "xyix Vy„ yai o»n va "xitso,, nVo pia 
»sV "naian,, ,"naia„ *|i»V V» üinn ’D npy pi ,"pm  n\, 'n "naian 
.'ia i — .ö"d ,a"V .'id» — .a"1 ,v'd .'xia) ,nm ii»V "pm,, TDn tsi»sn

• (D"’l .'X ,'Vl — .l"Dl 1"D ,X"’
□nso ana qa»nsi x^aiVn ntsnmo) nioip 'n »np oyV l V 'n p y  (ts) 
noi ,403 myn 77 noy i"aix 'y ) niaan uso "nibip,, ipy .pa uvxi "mV„ 
nnoo la » ’i ("n"j nnan,, V"xi oism myts xin ,"n"a nnan nVyoV ■pyi,, v^^ 
“jD-p’ .C1 ,i"ts /xia) ina1! /nixa 'a 1 n io ip  'ainoi iV :(15 noy ivVia) 
p»ns o"a .'ain "n’V„ "iV„ji»V ix »  Vai -(a"1 ,ts"a ppV) o’pn lyoV Qxd) 
in »iis /''Dip,, 'n "nVao 'V on̂ m,, ,"n1 V„ 'n "nVao oyV i?  nvnV,, Tyn

.□» )vy ,'i /i V̂ V nytsn
.'i ,i"V .'io» »"d (iy ."jannv! 'n naitsV 'n ^ivnim  (x1)

(xmViai ntsuvao) »Vn xVi '̂pn 'n aaiV xVi »x iV  'n lanai (av)
0^ ’ny onsoi nta^vaoa .To pios ppV pi ,"»VnV F)'pnV„ onso ana 
.'xia) "n aV nna is,, yiaa ,moipo nama i"oVn ntso»n ma xxva mxo 
'n ('n ,n"o d») "inn VdV p ix V i nyisV axV uo1»1!,, /'lin,, 'n (a"D ,ts"V 

."“jian,, 'n "]nxV„ ('ts pios □») pi ,")iam„ — "xax„
pi„ a"V piosa p i„ ,ja»nsaaina .xV^Voia  'n nVyoV p i mm (□») 
ssV» nxia ,V"ay "oain "nnV„ "p i„ ix »  Vdi "ma,, 'n (V"xa) "fixn pi»y 
"Vnai pi»y ix  n«m„ ioxa p i ,"Gia„ loiain» "-jx„ idd ixd "pi„ jyyn 
."Dia„ nVoo m v VVd.i  )d ia in  VVi»i "iaV„ b» oiam "iinV« ,(D"d pios)
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«1X3 "n:r„ dhboh nou (noyvao) nV»’ 'n 'idi *72 'n nV»’ (2)
,nV»’ p»VV nonpn mioon ’bV .ny Yx nV»’ : (91 noy mVna) nnoa 
('d /i V’yV) w t b  idd npy xm YyVi .ana *p nn D’onpio ohbod»  naioi 
□Vix ,mx oipoo mW xm» ,xsoja 0» mx» im a mu mmV» p»V» 
da xVx ,naVa D’’ n  ’Vya nrnaa imx mi ,"’iu „ }i»V anu V’m  nxon m u  
"rnyjjon nxi noinon nxi mxon nx„ noxj ]xd mm ,Dnpoi niaoV aoioa 
Vx miBJio Vd nx nV» »jjn« iod ,"nV»\, p»V pm Ton ni’ixoi mVm p’x» 
.'p’D "DDDinD nan ’nnV»i„ Vax ,"nV» x jx  xn„ 'n (Y ’ .'id ,'io») "pV 
id -]”» xV Ton V’m  'isa mon» ’bV /'yiama xjnio ’“i:pxi„ 'n (n"D ,i"a 

.-poDa pyi nsp ioia nam inio’i ,pinm» msr» n"Dpn» /im xVx nmV»
iod "xmo„ "nam,, 'n ixd .xmo m 'n nann nx -ja 'n paT (xd) 
"xjmo,, 'n (n"D ,i "d -'p’D "DDDina i a i  ’nnV»i„ Vax ,moipo nx» Vaa 
nui»xm mVVpn» V"in n »n  ’bV xin nano n»p xm» "ns^on,, V» oum 

,ü "d pios ixdi o"’ ,i "d .'p’i ’" » t  ,’nipna 'b x ibd  ^y) nuimxno y»p
xan„ mnx iox:» »bV ,Tm p»V ,*jxjd onp 'n 1’3 ’ix ’jbV (na)
Tn’ "a’ix„ ii»V 'nn DiVpJix ’D ,"xaa*i V’ya„ 'nn xVi .'Tjb V oun,, ,"i’Vx 
n’»ip a»” nn nm .□» i” y o  'V'a .'p’D ’nxm *i»xd /'nxjo,, p»Va Ton

.p»ns D"a
noiV "xu»o„ nVo rpoin .Vd’oV x u » o 'n VdxoV pVaj nmm (id) 
u b  VidxV D’"iDpa niiBin» myi ni’n » ’ ’D ,miapV oum xV D’a’ixn»

.□’no
nmo ’bV ’d ,"»’a’„ nVo symn .»’a’ omai xaua 'n oinai aua od) 
nVi d’jbdo »a’ d’t jo i au pooi ,omn m au ('x ,x"o mnaa) xnom

.yinaoi ausae »a’ omi ,pnao
xVi ,mVa pv "mVai,, om» mxo ,|inVV̂ a ibid’1 'n amVx niVai (aV)
: aina p»nsa ."imVVja,, xVx ,"iinV„ io i» bd 'nnV pn’ xV ,nsxöi Ton py 
,y"s ynnxn ,imVna n n  xV ynoi ,monx p»V xin» VVsa xsoj p ’n y"u 
xsöj Vax ,D’X’aj Vy pai’ 'na xV F|x ’Vixi x"na xsoj xV Vua Vax

.minn Vy D”oV»iTai ,D’ainan ’omna
pios ppV pi ,xmyo ’nVs x’ooyV 'n annx  omVx o» nnayi (V)

.(n"a ,'n V’yV »"o '’y) .i "d
'bd ana (myi p»ns x”jiVia noyvao) p]i»n xV 'n iion xV p » i (0 )
"“iiD„ v»V am ':mno p ’d ,npy "p)i»n„ noun» pso yx .n"j)ix v’y) "̂ iDn,, 
('a,n"’ □») "io» ’Dion Vxi,, ,"f]»i„ ’"n ('D,a"’ .a"») "iD ’i ym’i„ ,xnpoa» 
’j»a pn ,"P|i»n xVi,, ’"n (i"o ,'1 .'D’0 ) "10» *}ion xVi,, pi ,"’Bi»n xV„ ’"n 
□nx n»a Vy„ ,D’o»aa aoiao p »  Vsx ,na’D ]i»V ouma xsoj nioipo 
’DiDni„ 'n ('J/a nn) "nDDi nsmi,, /"iom xV„ 'n (a"V /V .'10») " id ”  xV 
y» on» yo»o ,udid’ xV i:b»’ xV nDooai,, :ana p»ns o"a /'yoDia 

.xm» iod io»a ns’»i ooiaoa na’D »-isnn ’Vix ,V"Dy "ümjy
('a ,i"op .p"a) xno â xoun pi .nxpTD mjyom 'n VsVsn » i” (ao)
1”yi ,maVon mi1?» ix d’jVw » t b  (ü» ;,y) 1’p’so ix i’p’oo mVoj » tbo i
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"nrjDir,, v»b nais vo bv pn’ nb *d ,oibpaix nyi nsu pi ; y'aDin »imsa 
nm n by nniD "yonx,, v^b» ('n ,'x b'yb) mixa mm ,ijb’na’ loyta»

.miei nonbo xba npinn
nbyoa nnsDna nonn’»  »ms .*p’D b’y p’bo m* 'n “vby nby* (ao)

."■jby po\, idi» dd 'ann dx myD»Da mx» na ,-jdd m v  nnbun
.'n ■pnan pan 'bya n* 'n 'n ianb»’ -)»x p a 'i«  nx nnayi ma) 
"VDuan ’bya„ 'ann» )vd ,mm 'h "ianb»’„ naya» s"yx am  )i»b "]m"ian„ 
"Vanan,, v»b p  nmo» 'sb ,n"D piDs b’yb idd ,"ixjd„ 'n xbi D'ai v»b 
]i»b» mnxa ”iazn ,Dna» Dni»ybi onoy onbnb ona 'n omD1» nm n»  

.('i ,i"d .'pn »"d py) o^nban annx by mio "yianan ’bya„
n»JD »m xa’»  » y s  ,xn»a nn»trt xdd 'n n»an nxm i » xd (dd)
(x"1 ,n"’ .'bnn .y"ax-in) nn ’djd by xnn ]i»b "nxm,, .sptsn by f R  ̂ nnv» 
m»a D’oanno oma»» (x"d ,d"d .a"») "nn 'djd by x t i„  oy s]*ru xim 
V»ba 'nn xb d»i ,s)iy' fnD npinai nnmDD "pbiD» noiba "ŝ ipna nano,, 
'nv, idd mDbmb nrapn b» nyiann nbiys ppbnn oai mann 'asD "nn»a„ 

."Vmonp nanD„ 'n (x"d ,a"’ ,'id») "omasb ^bin
,x’anai x*Dn in »  »ann ny 'n nnxani nmaan •vniDin nm ny (aj) 
"n»aDm ny„ 'n ('2 /d b*yb) "nnm ny„ pi ,nbs»m nmm *pay 'n "nm ny„ 
,"x’dhdi„ 'n "nnxani,, ."misx irasn ^ i, 'n ('n ,'n /xna) "vjs ibsa, idd 
nnixan onyn by bsia xm »d ,nmD mx "xonD,, p»b (»"’y) i"aixn nynb 
’D ,iidd mxi ,b"Dy moxy nDinn by bsia irxi ,nDin nispiDi niDim invnb 
’"n o"d ,'a .'y»’) "nmxa nDin bD byv, ,onya idd niDina anu "T"id„ v»b 
ni»a„ v'n ('d ,V'D .'Di1) "m iaa n»na nomb,, pi ,"*pD m»a vann bD byi„ 

.d’d nDnaa ix ymaD noma my nspiD noinn» nmm /'-jnD »nan
nba p|’Din ,ima xarn»’xb fnn nxn 'n ].na naa nnx i»x  (d»)

•]na bambi abonb xm» ,niDinn by nntaann i’jy mab /'xarn»,xb„
't ,3"’ b’yb »"d ' 7  ’pj v»ba ,rpD»p nn’xai 'n ipsn n»xai tn:)

,’"» is  pi ,nj’D iipsn xnja nyiai 'n n’bn pao nxsvn nn’b»ai (u) 
/'mbnn xnjaav, : ib “jiod»  nob "xnja nyiai,, va »mnn ’nym xb obix 
7,yi /»n ,sa y"a' 'na xm» idd ,»dd mb» nnn ’pj v^b xm» nxu D"y

mab nrnn
.'iai 'n m 'idi xd»  m bnmob 'n 7pbx 'n nx 'idi D»n nx nxn'b (m)

■»"y .i"’ /x .'id» ix id d  xa»n "'n m bmn„ v^b n«nm
'am yno y"a /Vjd^-di ]’»u  v^^ddi 'n d^dxji a’yn D’bm (dj) 
nbD»i onb d"d oai /'v»’a î ynD,, iDnnD 'ain xbi ,D'yaa inxiin» "v»nDo„ 
/'D'aDxji„ ona noxa» ’sb oyon n"yb /'nob nyn» xb„ nDixi ia n»pn 
nyis 'j'D ,D'yn D’yaa njiiDn» hdid (o"a»n 'y i  0’D'ipDi aonx ioy©» 
D’yn D,(?n xbi ,iniD dv ny i:dd niD' x î D’a i ü'D’ yisD.na D’pana» 
a'D»„ xnpa nmob ^Don p i /'vaDmD,, ]i»b ona ■)” »  s*bi ,mno D̂ n̂ DD» 
iniyD»D /'yno iiax xn„ 'n ('x ,n"D /xna) "nbin yax nan,, p i ,"yiD

.»"Db "i,» ,a vyiö,, ]i»b ,"]D iniyD»D ono "ynD„ V^b dxi ,niDb “ idd
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xnD Vm ynD Vn P|« 'n 'iai mnn xV n»x nnD Vm ’Vn Vd oa (kd) 
,"fsno„ onso ’j»n xxd n"aix D"n xonso nm narjvno) nai vmnn xVn 
U’x nn ,D’an 'V "ymnn xVn,, '.nn» »sV iimn irynV sim ,o’nn 'V /"'jn»„ 
mnnn }i»V nu»V pn1 xVi ,D’ray ’J»  on» ’sV "ymnn,, noiV inx m ,mxn 
nnn mnnn p i ,oVn mnnn» nna "Vn„ p»V» ’sV "inD Vn„ /'1’ynD Vn„

.Tn’ p»V mnx ntDipon
onnun D’j»n (onso nm newno) ’|!tf,n,;_'n “pVy TR1?2*'n oVy’ (o»)
nsu ,V"ny "iirn” ,, onso nnn noV ynx xVi : naixn nnm /'pr^D’,, y"mm 
ns 'n yan„ idd ,nxVynD nxnn ]i»V nnr pn’ nmoi o’Vn nmnn» oyan 
,"p’Dxi„ x Vi ,"}’»nnD nyis Vy 'n 'n ’xi„ 'n (r^n "’ /xm) 'iai "d w  nyis 

.y"nxn y’yi ,"t px „ 'n ('x ,x"’ /id») 'iai "x ’ n x nnx yaj„ p i
,"V’nn„ x "j (D’p’ny onso nmm nauvno) Vinn nV 'n tn nV (nD)
('v ,V'n /p’i) "i»u i»\, p i ,nnsn nno tann nn»: nVn» yo»D "Vinn,, .h’nn

.o» » ''d i«y /|»’na» ’"y nnn»:i pinnj» mjiin "pinyn xp’ny„ 'n
"nnnsi,, 'n pi mnn pV mmno 'n nnsn n»x "jnV nnsD (to)
d: xim ,nnsDi nxn’D n»p xim ,niDDin»m nnnn iray "mn„ .ompn piosn 
nxTi nTns iniyD»D /'tnn nV “]V 'n inji,, nox:» nnxo pyn ’sV pn’

.nnm
myi x”jiVm nowao) itmnnn ’VynV 'n ,"|’n’ixV o» omnonm (no) 
li»VV im»nV ,npy o’nn o’nnuV mnn "p ’nnn ’Vyn„ ,"*pnn„ onso mnn 
/'•pmnnn ’Vyn„ y»Vn xVx "iimxjoV,, 'am xV "TmxV„ nVD /'onnnonm,, 
nox:» ’sV ,d»sj nx o’»pnan omix Vy nniD» uVxx nnmn nnn n»x 

•’"»n '’y ,p’Vm ain amVy ma’ ’n ,V"m nynV imyD»D» ,"mp vxi» mnx
rxpn (onso nm no^vnoi ,|’mm vro 'n mVman moon (n) ,tDD 
yD»Di niD’DD p»V xin ’n ,Vma »in» xim ,"x’nnnn ’0’j„ D’»nn araisn 
’si’ ’jsd  ,Jx’mmn xm , ©nson naiDnn 'ann xV» nxn: ,D’Vnan V» c'dj 
moon,, pi ,nni’n V’snnV nxn xV "x’nnnn x’nsiDi x’nx„ mnxV» ’sV y»Vn 
nnsjn "]’nnnn yD’j„ n''a 'n (»"’ /1 V’yV) 'im "o’nsiDm mmxm 'im mVnan 
noi Wn "ynnnn yoa,, nVo on’j»n» V"’ myi ,ü’nsDn naionn innxV»i

.Dns innnxV»
(’"n» onson Vnn p ) iny xV iid d i 'n “]Van VyD nnVn xV iVyai (n)
nrVnn) nniDD » ’ .iV’snnV nxn xV "nx’Vn xV/, p»Vn "iVn xV„ 'n» ’sV 
Letterbode) nynnjxV 'nn 'nnV nniDDn p i  .iny x": p’xn xny (i 21 moy

- :  t t

dVix  ,D’nn 'Vi Tn’ 'V nvnV Vm’ xjdd nVo : nnm xim (Jahrg. Y i i i  s. 161
t t  ;

V’yV) "npxn xV -]Vani„ Vnx .V"ny xny p'xn ,"nVyai„ n’m 'V mnnn» mnyn
T T  1

(d» 77 moy nymjxV ,80 moy nrVnn) i’Vy nniDDi ,is’n; xV “]jddi 'n n  ,'n
o» oai ,p’xn D’nn ii»V is’n’ m nmnn nniD niD p’xn ia’xi xsm x "j is’n’ 
mnn Vy îddV » ’ ,’nnnV ninmo nmiDDn» ’sVi ,"*iVani„ Tn’ *ji»V mnnn

.iny
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nypa (onso ana) p̂ nyi mn nam 'n ymn» xV "i3»i m i (n) 
naV i«a ia ia »  naio ,"mn ian„ ia ix» mxa .p : mxi /nai mn narn 
mn ons»a» o'p»a “ix»i V' njvon nmn dx ’3 /'pmyi,, mnx nvnV "jnsi 
'n ('a /’ ,'p'i) "n»n Vx -)3»i p\, ia3 ,mn nVa xVa "mai ian„ iaix 

."ia»a» na b a i *” a oniDX ounan» ’sV /'mai ian,,
,"x:»a3i„ nspa lonso nm nauvao) x jt d ji 'n omx nx npji 0)
V» owin "»33„ H ,1’jsVa nxT» n;u» xm oVix ."TDjn xmi,, unxa ain3i 
omna mmxi nmy Vxx nmpV ii»V Vd xmViaai nauraoa na»ni pn ,tjV 
■jiDii n»’33 ii»V nn onso ix»3 cpaysV xxa: nyta aya pn ,na’Dj p»Va

.,V'a /a 'xna rnnxa» D’VV3n '’yi) ommV

■□1D  ̂j

,w  xVa ainan p»V3 'nn /pD̂ aa» im »n 'n osnaa» d sw x i (ta)
: xainjna » tu  pi ,03’aa» oy ias o^ isa» » ’»  ’sV /"»"13 "ima3»V„ xVi 
» ’x Vsi naxj» *sV o i» oaVia onai»i oupi owxn s"yx D3’aa» ü3’»x i„ 
,c’asi»n om ,aa»a o’V»ian 0’Vmm "oanaa»,, nVa »isV i » s x  nyi ,Vxi»’ 
"Vxi»’ ’ay nx niyiV 'mix i»x  Vxi»’ naa» mx nx ’man "iam„ ia3 
.'xnai 1X3 Vin»ana #*y) ,V"i V"i» 'nn rynV ’n:iia» mna»i ('t ,'t .a"») 
» tb  pi /'yanaa» 'Va iaxi iidVh immnjo '»n „ y"3’ 'na pi o"a ,a"a 
ona i»x  on»m 0'X’twn om ,o’V»ian naa» D3'aa» on» os^xn, D"y*i

.V"3y ,"V»ian aa»
.omyaan Vxx (x"3 /») y»ima omna pi .Tjyx â pVa 'n ysy nana o
nx’xp» ,"yyx yp’aV„ 'n ('n v " ' V’yV) "o’xy aanV "iy’a xa’ i»x i„ piosa 
rnman 1X31 ,1’jaV nmp ni»yV ,iaix V» na»na n3xVa xm nysa rmV’x 
V"tn n»ma xmi „nVs» nsxVa xm» ,nsi»V nuV ox’anV paô pn na’pV 

.0"»i .'’y) D’o ’ax»i D’sy ’aam n»a ojn:» ouyja vn»
/'ia’a„ ix "y®,, : onsoa (nauvaD) Tja >Va ny ;n ^a^a ax» ny (□»)

lâ oV n"i’.n nan nVsu ’U3n Vsx '3 mya r;a xoum maa ynanV pxi
n»sxi ,0’ai pi (x''1 ,'a TyV) "pp„ ,"p»„ ia3 » “i» n"rn ib'sxi ,0'ann 
xm a"ai ,maipa nama msa» iaa ,̂ yx ii»VV -a ii»V amV p iaix»

.y"si n
"iay„ bys»’sV " i“iayaV„ 'n xVi (xa'pa irn^yxV 'n nnaa “payV (x1)
nnaV nxnna "nnaa nayV„ n^Van ’3 ,nnay is mayn Vy pi nna üi:ma

.n^aixa nmu nrx ,nna
min’xi ia n’ nx 'n ns urx i»x  nxi 'ui ns u»1 i»x  nx ’3 (t )
,niya xm»„ (15 myn 82 nay) i"3ixa aina -X3.n min̂ Vn ia n’i — X3n
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iD in n »  oDiab DDnx xbi idd ,mimbn p  oyi m im xn p  oy “iDib “jnai 
pDö»y xbi,, nbnna 'nn» mxö ’D ,bpiyD tss»D x in  D"nD3i ,b"Dy / 'paoy 
oy h k „  ,o m n n  "npm  ,nt$Db dj "j»id "oy,, p » b »  vbxD  p ia  "pDn inba 
□ m n n  n ii»nb  "oy,, nibo ts>ö»m ,"mimbn p  m oyi 'u i m w x n  p  m 
vn id d »  nnn* ba n iD » j»  b"tn n»m baiD w  h d  ,iDmD 3inDn p»bb 

.y"D’ 'n i ’"»") ;,y ,nyia»m nbxn ibapi □ »  vn nvnb D’Tny»i
(x” jibiai ntŝ VDD) x’DDy ’r3 'n onan 3Tp3 m sy i» x  nsi ots) 
□’bi3iD vn bxi»’»  iniyD»D» "x’DDy 'j’3„ ipy ."x’DDy na„ dhbd ana 
ma,, 'n ti"' ,a"b .00») "anna onix Jimb,, idd ,omni3’3D ü'«m oDsyb 
.D»y DuaiiyD vn» ,»dd DDinD iniyö»D nvnb biD' "xnsoy ua,, ,"xmts

.0"d / i b’yb »"d '’yi)
vby mioo ,"mym„ onson nD*n (ntsyvao) ’ym ix 'n nns»D ix (v) •
'.nn "mym,, ,tib33 "nns»D„ b» 'n xm» .ns' 'ym ,□» p’y (91 noy iv b i3 )

•*]ödj3 "nns»D„ b»

» x i ms »-i»„ nibD ,̂ 'ni ix pxtsn mmD 'nn  njybi » x i ms (□»)
imno iab» ,iainD pxdd annani ,(11x3 7’y) mrboi b»D p  ,"mybi 
imr i,x»d fjk ,D’yanb n»iy» ny ix’»d iab pn» ix vmxn ’T by xitsnb 
ix ,mön irx  "»x“)„ omnn p»b 'sb 'a ,"pxtsn„ "»x~i„ »ms nm  ,ispm
(»"y ,a"b ,a"b ppb) "»n '3jy„ idd ,»xia ia»iD» D’»m dix xbx ,id a»y 
."prx nb»i x'ooy ’»n ipyi,, 'n ('n /j .na'x) "nxbni »x i„ p i ,"pvn ’»n„ 'n 
,imDDi mxn mx rpn» »rob ym mi’ b»DJi .»dd »x i "»x i„ nbo »ms 
,"pm„ » tb  "mybi,, ,ym mr pi ,i»xi nx ?p»bi .udd ia»nb biD’ xin bDX 
noi .nyiD losy nx pmb p i xbx imxnb dix bDX1 xb» ,id n»y xn 'D 
□na px» pm pbp idd ,d»bid □» "pm,, 'd oyan ,Tn’ p»b "piu n r»
xm mx nn»D npDD xsv ,tidd n»iy cnx» no bD» nyi ,D'a“i p»b 
'jn n’»ip a»”nn mai ,psy mxnn idd om on mxne D’xtsnn obix ,pmn

.»"y iib  nrnj d"d

v px ’a /*via p»ba 'nn  xb .maba a»nn 'n laaba "jisnm (m)
.xi» na»nD xbx naia

by xmb» ’xon n»b xsoixb bns 'n nxDsn nx nnn mso iyob fo»)T .. r-:
n"3pn nn njn ny» nuj»n nuyiis n"apn ib pi’dv» /( ’''» “isd .xmnn
P’D Dytsn ,b"Dy "udd py-isnn mon oy 151^^» nny oim  /jmby mayD 
mayD id » j irx  ,minn nvaDa xbi lab nnn»a nabb inyiD pmiD xn» 
nu^»n ib ia»nj a"y ,y»is TDn xn 0  ,TiDb jji»  pD »isn  my px 7x1 ,bbD 
x*?» n»iy» iid» dixd n»iy xm» j^i» ,"nnn„ ’"»-is» nD obix .nuimb 
idi»sd »nsb i»ex  ryb i ,pim nxu ,mxnai nyna n»iy» /'nxDa„ ,nynD 
nx nnn niso ]yob ,ainan my’»i ;a"a»m  '’sd jji^  "nxDsn" ,mD "nnn,, 
,omp mixDn onn oibpjixi ,nuj»n nx nunin by ib rpDV» iDibD ,nxDsn 
.'xi3) "nyisD *]idd„ p̂ D ,niDipD nöDD u'2iD» idd ,p»bn mxjm pjyn ’sd 
.'id») "mniayn "n» map m» nxi„ 13 xava /'nx p  nyisD,, 'n (n''’ n"D
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(A
„^

); 
icL

 
"ud

uu
 

q
u.

q, 

L
C

U
Ü

 
C

^
C

(.□ 
CQ

 
Cj 

6
9
<



x h  h a n y i 270

o^pVx n iy „  iod C’ pios lopV) '"n ^x ^ u^Vd 'n " 'm y ,  ,11331 ubo 13113
."xmi oipV„ 'n ('n ,3"3 /io») "anu» im  xn’

nnoo ."*]niV:i *3»„ 'isd nnn (ntwi»3d) “jmVji m 'n p n »  nx (V 
.niauvsD nouV nonpn .piV;i n »  t x  ‘■jnî  ns (9i noy U ’Vi3) vVy

nna (nyi x^jiVn ptrns /n n a ) "jniVa prr» dx 'n p n  n n  ns (i)

ubo p»V p iV j yin  W  -nspj l^V "mVj„ » n »  "p iV : m\, nsD 
□ms:» ,oViyn mnn yaix Dn» ,"'B’d iy„ 'm /'o’o»n nsp iy„ n  io x j»

• • t :  1
.nvVj n3in3 m

x"j (nyi x ”jiVi3 .'JV3D) p a ip -  lü noi 'n p p > a »o i <d»)
.V'ts ,3''’ .'xia »"o '’y) n»npV nmpV p»V V33 "paipv, p jn  / 'p i3n „ 
■jonoi,, y"3’ 'ra pi ,n»on man nnyV nVixao ia io  3inan n  ,o  VV3

."xm»o xaVoi 't  Vy iiDn*» aip*
ni»Bts m pVx 'n hsm 'n *jyn 33V nxi p3V nx 'pVx 'n Voi (i) 
onVoi,, ioa ,mVon ’bV xVi mrVon njii3 »ns .^pai X3’V m»Bts nn p ’V 

♦(at? »"o 'nO "imV m»Bts m piym,, 'n o"ts /' V’yV) "D333V nViy nx

• T ? ’ i
Vl3\, '"»ib  'bV :^3' xjx mV 'n xiaVl nxxV ny Vaix xV (3) ,kyV 
,"i»i 'V mV„ onnV iV nn /ui "»xtsn mx Vnx xV no xVx /i3i iod »n» 
ionoj» nnn nai3 xi3Vi nxxV ,»m n V31D \n Dinnn»1 hd dVix

,ioi»B3 oin ,no3nn nmyoi niiDo uoo
3in nomno) “joip iay xm pVx 'n 'n psV I3y xm "ppVx 'n U)
miDo » ’ o ,ipy "i3y xm„ xomn /'iay ix ian?' nio^o,, x "j ,(DnBD
py) .xnmxa 'n nno^o ix nno^oo 'Jino i xm (n"3 ,o"V /xi3) 
"p y  nn  xm psV “jVnn xm 'm„ ppV .pon P  nn ,(28 noyirV i3 
oyon» ioiV pxi /'“jiyoD 'pp n n ü 'o  p ip  1310  xm 'n (, 'n ('n pios) 
,ip»ns y )  "xm„ u»m "n’io'ü„ ii»xm onnV iV nn d''x ’d ,Vs3n yuoV 
xm "1 ’jbV i3y„ ii»V /'tjbV,, ix "ay,, ii»V 13 iox:» no3 nVin i3in TjyV 
(x"\j"’ .1 0») "DnjsVim 'm„ pi /'n io’o„ nVo Fj'DinV 7 1 2  mxi 1133 -jn 
i3 io xm„ 'n "1’JbV "jVnn xm 'n „ ,('n pios ppV) pi /'im^ip 1310 'm„ 'n 
li»V ?]'dioi in i’3 no»m pmm "Dy„ p»V3 i»p j» moipon V33 V3X / 'p ip  
/x/3 V’yV »"o '̂ y) ,"ioip 1310 nnô o,, 'n "io y  -]Vnn xm„ pJ3 /'io^o., 
/io» »''o 3’on v’yi) moipo nsinn pi .'n .'x /3 nyV pi ,(miDon Vy

.('i fn"’
xV„ 'n ""jbi’ xV„ ^rpni’ xVi iJ^p3»’ xV 'n “;3iy’ xVi p n  xV (ni .1) 
xVi ,uoo pninn» in  xV ,('i /j .n"») "u b ix  xVi vmnx/( p»V3 /'■jjvnn



xbi ,nbnn imxon D)im ,uoo myj nvnb ivsn pjy o’»iso ix»i ’"cjna 
mpbnon xm nnny» ’sb ,"ij'pn»’ xbi irpnn xb„ mnnn» nbon noa 
,njnan Düinn ’sb njm ,110 nbiu nyi px» nojb nj»nn morn nj’n»n 
ins vrx "ivpnn xb„ nbnn iox d x i ,uoo pmnn» in’ xb ŝ xi im y xb 
xison by nisani minn i»msn b"i o"’nbo pxm ,"ij'pn»’ xb„ 101b ny 
xbn "ii ioib in s pxi n„ minn mpo Di»n imjn xb b"m» bbnn x’Son 
xbi isn  xb„ in xsvn ,üuinn -jm di xim "n p)x n xb„ rnobn \n» »im 
,nnny p»b "isn,, 'n " ij ’bnm xbi i j ’pn»» xb„ 'n (x"b ,'i b’yb) "inm»’ 
n»p nbnn» ’sb ,"iJ’bnm xbi,, ioib ins px ix ’n ,"ij’pnn xb„ 'n xbi 
□y spu xim /'ivbon xb,, — "isn  xb„ ixa nnso nspn ,npmno 
xbi pj’»ioix xb„ 'n n"o ,i"a /pi) "ombyj xbi D’nDxo xb„ ,"iJ’pnn„ 
,-V'd /io») nnyn "»oj„ b» Dinn nnb xim ,ny» ’sb nmiy loytsi "prpnix 
lopb »"o '̂ yi) ,"ij’pnix„ onson bnn y»imb nmo» /n piosn bnx .(x"1

.0 "’ plDD

"□mjixn,, .pj’yo»m bxi»’ bs onp 'n nmjtxn bxi»’ ba ysj (xn 
.bsnn yuob nj» ixm ,('bi ,n"n piDs ]opb) "p.noip,, moipo ix»n 'mno

(x” jibim na’Ji’nD) lyn xbn 'n nobi iyo»’ iy i ’ xb i» x  D.mjm op)t ;
nnv p»xm  bnx nny p»b "pyn„ "iyn„ ."pyn„ ,"pyn„ psbnno nnsom
,nnyn xin» iod ,"iyn„ nny p»b pnjni ,’ju ’n "pyn„ ,p»bn mno ’sb pno
xb -)»x DD’jm „  iod .nob’i iyo»’ nob xbi lyn xb pnytp amjn njnan 
yiu xb pny» njnan ,'ui "iyn xbn,, 'n (o"b ,'x b’yb) "yn mo ovn i y i ’

.yn mo nnb
lb’xi ixao ,nm p»b " ’yon„ — "oipn„ 'n n jn  mn oyn Dpi (io) 
,n»iBn 'pios nmnn p i ,nm p»b ban mnan» ’"syx ,D’ni p»bn Dinnn 
ba by nno nm p»b» b"i b"i» 'nn nyi ’sb icnsb nsn nbo»i onb D"n 
px ’a ,nioiy noipon x’»ipn obix ,onn ix onspo by ,D’nim ,bban bxi»’ 
'’yi .nspon by nrxm bban by im o xin pjy nrxn mnbi »isnn xisob

.ibn iid  P)iDn p»ns
x’sin ,pnjo ’nja» pbo’xi iu’p’nnxi 'n nno ’js Timoni D’nmyi on 
pnsni,, 'n» ('n ,V'a /io») "ioy myn my„ loa i»nsi ioi»so "D’nmyi„ p»b 
nj’a»n mpbnon xm xm nnny» ’sb nj»n oyo npmm mon pjy ,"moy 

.□my’ pm»1 xb d x i Dpnn» oyom ,('i piDD b’yb »"oy) ,nm»nn ny’joi
,baxb mm„ /n ,'n njun) ’"»ns p i ,imob pnn 'n baxb nmi (o»)
/io») "imn ibax is„ loa ,"nxs’»bp.m„ 'Jin xbi ,"uoo D’bbi» onajn» 
io x j» iva mbai nnian pjy i»-®b i’x ’a ,"i j ’S’» ’x xobn„ 'n ('n ,j"b

nnnx
]yiyn 'n nbxn mynn u ix s o i — 'iai mm myi m ixso i (o»)
/'imm iyiy\, 'n (x"a pios ppb) "myi inix ixson ’a„ pi ,’jyiy — pnm 
i»x  nxbnn ba nx„ piDsm ,"njxipn„ b» mnn xm» "yiy„ p»bn oba 
imn mxbn bsx ’a /'xnnxn pjnn3»x i„ 'n ,<n"’ .'io») " in n  onxso

271 &  ^  n n m
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in »  n m i m n  my") ,njiiDn isd  dVix  ,"nD»x„ yi»V 7 »  mon nvixo an»  
."y-iy„ *|Ŵ  p m  ,Dmmny V’3 » 3  yatsn "jtid  xV» omVy nixsn mmp

,i"u nVxn D’piDs n»V» ,mm ii»V iö ” i 'n xmn QV3 td x i  (□») 
"idxi,, p  yin ,D’3-i p»Vs b n  ovnna dVix ,Tm p»V cn sn o  dVd n"'i ,7"'» 
."xjpVx,, crsnV mm ,"'jhH,t Q»n nu»V xV» oyon nxm ,nm piosn s]io ny

1133H .pirisg OHBD 3*113 (.1BUV3D) pnDIBD niTO' 'n DmBD nD'» (15')
H31H3 ŝ idd 'x nnn 'n nti\iV3D3 lrxo oVix ,xm^‘ V"s 'Vix) ,'nx iwV n w

•Piöjy H3y3 103 -i3y ti»V wip (mVo
t  t

•■pn xnmxi x i b ’ d m 13D 'n 'ni mn nmnn i s d  nx mpV (id)
vmxo,, p i ,('3,ts"D b'Vh) "mn nmnn is d d  nsm n nnsn niVx Vdd„ pidbd 
'n ixd /*jödj3 "1392,, 'n C ,‘b V’yV) "mn nmnn ib d 3 n3inDn vnipni
ison mp’»  ,vVy ddiö toxon» npyn xm» >sV tsnson nnonD "x ib’D3„ 
vniso„ ,"nn3n mVx„ ,ünoxon np'y □» V3X ,ynxn mto mx mn 

.nioipD ix»3 dj tDHBön »ib» f n  ’nxm niDi /'vmpm

•i: m n n
♦DD3’ onso 3ii3 (myi ntwvao) ddt 'n mpV hdöd FpyM x) ,dV
(n"D ,v'i3 /io») "G’ön ipnD’1,, ,3-iyi pino m1» loyoi ,noiy Vys Vp DD3’ np'y
nvmx r\)bn2 "3ny\, idd "spy\, 'm ,id’d31 x"d (ntauvDD) "iö’D3i„ 'n
imyo»ö nvnV Vid'»  ,nmino nrx nDD.n yj33 /"dd3\, onson nou ,F|"Di3

.xxv Vys /'p’riö>
3ii3 (x’\iiVi3i nayv3D) hd’d x̂ taD VDpnn 'n thöx Vud Vm (□») 
xdi:V nnnpn .Vspm x"3 *?3pnn (9tmoy nrVn3) vVy nmoö ,"V3pn\, onso 
n’Dix3 3inV» (V'tD X d  .'p'i) ’m xu» nö 'sV xmi ,nDp3 ywh "bpnn,, 
,idi yi»V xm nui»sn inxmnD "xid^ö,, mVon ayts njn»j pDn msVnnn3 
,n3pj p»1? bpnn ,pn’i /nVsn mi’» injiiD "no'D„ /'’max„ )xd dVix 
nsns,, p i /'̂ m no^p ■pö,ö„ 'n ,ö"’p .'Vnn) "umn innox ’D„ id xsvd 
Vdx nmsü ,”jnmn nniD.n» b̂V /'"jutd x j’jd„ 'n (ö"p pios □») "innox 
'bV ,-)di |i»V "tp v jd  'm xid'ö„ 'n (d"’ ,n"p □») "mnsns 'n mDx„

.'n }w i ix 'n -id- njiiDn»
‘b "V3»n« ,nxnn Vy p 3 » n  xn^o mno 'n x»n 'Vy qhwd (□») 
"□n'y»„ » tb  'Vix ,"X3»3D,( 'n ('3 /x .'x*i3) "nsniD G'pVx mm# hdt 
niDipo n3in3 pi .mVnn mpin nmn yo»D» i'"» i 7'y) "myo,, p»Vo 
ioa) iniDm in»Vn Vy nspj 'Vi nDnn nVn:i piin Vy *idi ii»V nmo omn3

.(3"V /IO .'10» .1"V ,‘b .'X“13 T3nD»
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'd’d vi»bn p i ,sDD’y byn s»tpbo ’d'd id i 'n D»y ’by D 'i 'n 3 i (d»)
'n p x  p)»m d'3’313) .'i ,3"y /bnn ib 3npi isd iod Dmnoi ,dwdd .'1 ,'n 
»ipboi D'3'3i lyjon,, piosn obis ,(synsn snoy by Taonn s»ipbo ’D’Dn Tn 
»ipbo„ ’"»ms ."nm xb s»ipboi s’dtd iy:on’si„ v'r ('.*1 /j ,'om) "nm xb 
,*ü'3’3\ mbo» nmsDb nsu ,b"Dy "*ptypn byi mb^on by ]Dm nmm noon 
/□no nyni by nno» b"’i ,y"ai ■jwnnon mv» nmm iniyö»» "sd'di„ 'nm 

.»ipbo naiiDn» nDio /pm nt» ,"3»y by„ in nos:» oipoa bns
,s s ’pn ,mxn/( : nD on p i  m nny vob»n s s ’pn 'n  ibys D’on  n a n  n )

."□biy ’sn ny nob» inbiys ,ibys o’on
,biy n»iy ps mnnn ,p’BJ sb sbiy mionp p  'n biy “psi (□»)
(t"i /■> b'yb) "nn» np’ sbi dmb s » ’ sb n»s„ idd ,mmn ubo iDnnD nj»i 
sb ‘sdi ro» »"o ;,y) /snm» sbnpb sb fjsi vss 3D’D Mionp n’bn„ 'n 
no bnn ,i3»n’i D’-yoi»n iyo’ sb» ,"sbiy mionp n’b„ ]i»bn 'nnb biD’ 
injniD» 'idi pss dd’o mionp n’bnb s’on ,sbiy vjsb i’s ons ’jn a’»iy» 

.D’«oinn ons m  io nn» npib irxi d’jb  s »u irs»
s " j  (myi ni3’jmD} sm D’»pi ’ »3 t  onp io 'n sin n»’i pns (o»>
/nsso sb S2t sonm ,s;ji s "j ’S3m (91 moy nrbnn) vby nmoo ,"’XDn„
u ’jy "onp iö„ .»jiyo  mos ioyo» /p: b» o ijin  s^t ’d /x~;i b"a» nsnji 
onp p „  'n  (n"’ ,o"’ .'to»j " » S 3 'n vby nm n » x  ’ j b o „  iod ,oyo nrn j

. " ’SDtn„ ,n"bn vn n s  s a n »  *j id j i / id i "'barvxn

.xniyob inbsn x m  mb sb  iinb ib’nn 'n  d o io  v jd  sb  ib n n »  (n)
'n (n /.1 . 's m )  "ru s n  nby n s n n , ,  iod , "n n » „  b »  ounn sm  ")m b ib’nn„ 
■ji»bn msmi ^jyn ’sb n n iso n  onpn ,"n’b sb „ 'n "s b  ib„ ,"yinb io ’o n i„ 
iod  ,n"npnb sb i Dosyb in m » n  is o n »  noD : n jvon  ,m oipo  nDnnn iDnnD 
v n , ,  ,msn '"y ('i ,n"b d v s ) "ib n»yn no " ’y » B  m i  ib bysn no n s o n  a s „  
n n »  ’D nn *]b" 103 by nm o "n n » „  v » b  ,'idi "inbsn s ’jd „ 'n "d o io  
is o n »  iv d »  ,DinDn *i»bD "m im , sb i " s ’jd „ unn i ,('t ,3 "b .'10» )  . " io y  
nunsno,, 'n  (0 " ’ pios p p b )  " r n u D i  v j d  dvdo,, p i  ,v jd  -jina my *jj’s

/ 'p 31  p j3  mionp
’j»sn „ ,v jn»s i mmay ’j» s n  snn 'n binbnsi »py mn (□»)
,ü\nn by ddio D’3n 'b "v jn »s i„ ,"snn„ n^ob ddid nm’ p»b "mmDy 
mn ’d„ ('d pios) ]Dpb p i ,niDisnn mn i» y r  nynb un»j D’JDn njiiDm 
."ttom imn n’bn s ’jn ] ir s  ’j» sn  snn„ 'n "dd pos sb ü’jd non niDtsnn 
’isn nm sb ds ynv ’oi„ (471 nnyn 78 moy) n^is d"d pbd nnDn’ mp 

."mnn bs nmm sm dj nmm ,v :n »s i nboa dj V'in monb
.mb nvm 'y  /nosy ’jbd nboD s"nn 'Jtnn m onp sn 'n : mbn d)
lo u n n  bn: .io’Dn sb i s n m s  ib’3pn s o y  'n ddh sb i ba: oy fo»)
□’» b o  on d s  ’sm  ’d / 'io o n  sbn s » b d  soy ,, noib biD’ sb  p  by / 's » b ü „ 
nbnpn noibD ,D’ODn n i» yn b  D’isn  vn  nm b y»  nnon » n ’B p ’sb ,D’DDn p ’s  
no i nnso  s in »  no n » iy»  bD snp j "ddh,, ’d lv b s s  nnnin naD n jm  ,nmnn 
snp j onsDi ,('n  ,i"o  . 'io »  .n"’ ,n "o  .'sn n  » " o  '’y) n i» yb  vby b o io »  
,d’jd  ynns b »  n n js s  um inn )t»b 3 p i  m m nn n n so  D” p o »  ’D "ddh,,
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,(1-1301 '"trpy) Jxim »»m loyo ,nmpV»moi'n up my' i » jd (x’)

."yao„ ix "thx,, moixa m *a nnmo V»V mxi 
pnVnpo misiA ons 'n miax Vy inx»’ mnp' vbjd p is ' (□»)
■jnpiV mx ’3 /'vna-DX, xVi "imVnpo,, 'n "mnp\, .mna^x rppn by pnV̂ ojo 
nnx Vy ]mx x»u xm p  mxi ,omVxo ü'Viy om )mx m s xVx rsm  

ms:a V» pmn oipo Vy iö iVd ,"?ppn„ nVo *)'dio p ’sV ,o'pin on» vsjd

Tny xmn xoVya pnmnrxV Tny pnmnVa m m un:r *n: m (a1)
Tny xim xoVya„ p)'diöi /mmm n »n  ’sV nnyn Vy i»t b  ,xmnnxV 
nxiaja pi ,m»on mon nm’» (a"a ,i"d /y»1) io x j» idd /'xninnxV 
pjonn p sny pmnnVa xoy xn„ 'n ('o .'non) "pa»’ naV oy m„ oyVa

.(o» »"o ŷ) "xoVy 
vn’ xV» » t b  ,pyo mVis mioip □"pm xVi 'n id :j Vx loy pxi (o»)
.'■DD u i mm xmn ora px,i Vd Vy poV n nmi amaD /Dbiya 0’V’Vx naiy 

."unm„ iod ,nnuo p»V ,"pnnm»xV “ 'ny,, 'n "uro\, .('o ,i"’
Vy oam i »ms .xyix 'spin Vy pjn»x 'n p x  ’moa Vy imram cp)
Vdo maa Vxi»’ p x »  mmm naia ,oumxo omioai 0’pin nn» p x  ’ono

.msixn
ymV̂ aixi 'n ms » ’oVno p » i yVoo »a i mpmi n» muun Vd xi (□»)
'n "Vdxi,, ,1'S’pn p ia  nn1 ’oami pnp 'on» nra pnV an1 pmxj» nra 
»'oVno p » i yVoo »a i npm» d»di ,inpmiV x’öh "mVoxi,, iod "imVoixv, 
nraV V»o p i  n»mso "n» maun Vaxi„ ns’Vo p  ,o’V»o xVx p’x ms 
VV»V moi on ns » ’öVnoi yVoo pan »am mp m»a mVsim ornxn

.isao nya ma»vn nym on»n
»iaDa W»n am man Viu n̂ VsnV o\mom d’V»d iVd n? dj (m) 
pnyixi xoy„ 'n man nvVa aVn oy omnyi ]»a ua □'■Vxi,, .pxn 
/'pnyixi xoy„ 'n ,"^a ua o’Vxi„ ."pnmn»oi pmVm nra oy imrmonx
xoy„ 'n i«d "1’jioV1»! pVo oid,, ’"n ('i ,i"V .'y»’) "omnyi onD oio„ 
oy rmiD.m /Jiyi pn’0 nonVoV ion» i»sx /'^a ua,, lxnpj» ’sV "imyixi 
on’m iin y irt np "on^iTnyi* |1»Vd "pnjnonx,, 'n ,"omnyi„ .onV» pxn 
limVm„ 'n "non nvVD,, ,",]innnD»in >n>pi« 'n (j"' ,'■> /y»’) "’n»i» 
"non„ nVoi ,0’Vmn V» fiapi nVVia ]uy "nrVa„ nVo »tb  ’Vix  /,,|innn»D'i 
xm» nya m»a nonn nnos yo»o "non,, o»n» ssV "]mnn»oi„ » iis 
pn ."olmy»V(, "my»„ va »isnn p i ,"von„ xm nispm nxiam ,nop

.na»m
ouinn ’bV ,x ’od i»xn’ ]innau on 'n ion nn»n ajy on (□») 
a^sn didd„ ’"n ('a ,i"a /y»’) "io n  oia„ ia xsvd ,pxn loyo "ion,, 
□i„ » i’B "ajy oi„ ,pxn nn»n ajy on miiDn m b̂V ,"xao xyixa 
niDnxa » iibo  m vya .d’dd ~b» ’ nmyo»o "pxn nn»n„ nŝ Voi /'imnau

n"a 10’D .'a VbD mx noiya
'n ('a ,5"' .'ioa) "xn mo»n„ iod ,Vx i» ’ myi 'n p i» ’ p»n (io)

.o» »"o 'y "xn  ximyn,, 
mo: p»Va 'nn  ,vdd'j xjp ?]ipn nVsx 'n m»D may mo» (□»)

1 8 *
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»t b  /'nny njD»„ b» Dinn "sppn nbsx,, /w dj ii»b mnDn nn» 'sb 
"n’»D„ ,npim nD oaiyi nrp»yn mban» unna ,nmjD» nna i»m ny n»yj» 
•nnyn "d'ddj„ ii»b ,nbsi: fvdd: idd "n'»D„ »t b  'bix vdd'3 xjp 'n

t  • t  :

nbyin di» onn ]’x» » t b  ,*pmi ]inn n'bn 'n ,nbx xb nn»b (v)
.DlW ü'l» orxi

,nnpD i»yj» »ms ,xnnynx nnpan n̂nn 'n ixn nnpD D'»nn (d»)
.ombxD xnb lbnv xb n 

xb iDyts /innnnx ]»nn ipDyn'x xb 'n DD'nnx o n y »  xb (d») 
pi /"iipoyn’ xbi,, 'n ('ts /n /id») "np» nmn iy » '  bxi„ idd ,onn iy» 
/'DD'ninx oiy» xb xbx ony» xb xnpn bx DD'nnx ony» xb„ nson xmx

.(mb nrnj '’y)
'nso .myi .'no) xn'»jnx "jxnnn xs'pn nbnn 'n ’»n -jnb' ns (m) 
man nxi’ »t b  "xs'pn nbm,, npy ,"xs'pn xbnn„ 'nso nnn (D'p’ny 
nDix irx  mnan 'jbd i .(p»ns p»b) ,xin nii» "xs'pn xbnn„ onnDm 
•x"’ ,'n b'yb p i ,inmny my ,inxm mn» xbx ,n"’»nb nDiDn ,imy ,inD»

.n xsvd bsm .ts"'i
'in  xbn 'n niDnp ivnxnD 'n rn u m  r in  oyDD (d»)

.'n pidb b'yb »"Dy
'b̂  pnjD ’n n» p'bo'x 'n onnnx nD nxnx onD ’js nmnox (d) 
,D3'mD ’n :n» pbDD 'n n  n"npn nDx,, nson »nn: p i .pnsiDn \m xd 'Dnp 
,'iD^b nnny x’n mn»n pibo n mmn nnm ."iimsiDn nD ynx 'idi nxnx

.11 d nbnj ny-j my pxi 
p»ns nD'jino) prx 'j» x n  xnn 'n nan nnsnn mn (d») 
mn„ p i /'xnn,, by ddid mn' *ji»b "\j»xn„ ,"vj»xn„ 'nsc nnn (xuibim 
mn “jisn mn„ 'nson ,(»"»Dy) ’"b "w xn  xnn,, 'n ('n pios b'yb) "»py 
(n"b ,i"’ .'xnn) "nsn 'nnn nx„ ,"nsn/( nxmnn "’j»x „ ii»b ij'sd dji /'-psnn 
n»yj 'n nnn n»x bn tidxd  nsn» imyD»D nvnb bimi ,"’ j» x  'B'p n\, 'n

.(nso) ,yo»ji
.'nan ’n»n's /im x » 'xd pppn onp nx 'n 'sxn nnnp »x '3 (nn)

.»"y ,n"D ,t d

'S '»'x '»n3D i» n  iimby p]'dx 'n on ntex 'an myn iD'by nsDx üd)
mnn,, 'n 0"d ,n"' /xnn) "nson ?)xn„ idd ,ivbD p»b "nsDx,, 'nn  ,iinn
— .3"' ,n"b .non) "xinn mnn te e n  ^y» ,Dir.x iDya rpDx /'’S '» n
xjmx xn„ 'n (n"’ ,.i"' /non) "yub UDn oxn„ p i /'̂ on ny„ 'n o "’ /n .'nnn 
'im D'te dj'x am D'b3 nvjymsn bs v.m»(, nson n»nnn xim /'nDDb 1’S ’D

."D'bn orx om D’bD ’sn vn’»
’» ’nm p]iy ’b’Dxi ibd ’n’s: 'n nno napi F]»n 'Dinb̂ i nyn 'id (nDj 
,nyn ’didj /y"n»Di r|ibnn "’dd„ idd i»ms ’bix /''nn:,, 'n "’id„ .')’» ’n ^nn 
'n ('ü /n nD'x) "nyn 'bbnD„ mbob ddid "n» nnunD„ idd ,i'jyn 'sb mm 
'n 0"d ,'n /nan) "njün nnnsi„ p i "xbD'D p  iinnnD pns x:bd ‘n'B3i„ 
iDnb,, *|i»b "'Dinbi() »n'D. ,"pyiy 'b'Dxi„ 'n "?i»n 'Dinbi,, ."xnyD imB'i„
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/Dn ŷö cn»D ns P)iyn bDX’»  itsi»B ’sb njiiDm ,('n /ts Hb»a) "lanbn 
»nsb n»sx myi ,('t ,'n nvx) "rjiy imnr ?]»n ’jm„ ian ,"p]iy„ ;n "F|»n„ 
/'pDits’ xnnun ’pna 'd i„ (□») iamnn nnxn o ŝnnan D’pnan by ian» 
nnyn» "sfo /'̂ nm,, bysn rpomb *]ns /"Vt̂ n pnn ^nm,, 'n "mna napi,, 
,p»’n pnn bsx ■)«» xb "’bnx„ obix ,naab rjx “]»ia "söinbi/( bysn 
'nn "nap,, ,(n"’ ,t"ö .x"a») "nyi nn innym,, ian /yjua laya "’»mm„ 
"p»’n pnn,, naixi ."nn biybyn,, '"n ('n ,n"n /y»n "nap ny»i„ idd ,"pnn„ 

."m a in n»n» »o bn nab nnx unnn ’sb n n a  napi,, nso n»m ’bd
,nn»n nnn laya ,xm nm l»i 'n on nb»x mann i» i (□») 
nai ’au _ nbyai nn»u inann mn»,, »nnn pmnnb ,"xmyn i»i„ 'nn xbi 
nuyniD bsx p]’Diai bua» »nn bn pmnnb mnn» mnxn» bbnn ’sb ,"nn

.(nanpn ;,y) tsnmsn mnnn nax:» naa nnn
iTnm ,"nnnn„ laya "nnn„ .xnia nnn x^rnai 'n nâ x annnai (nD) 
mmi, nnyn d:i xsd ji /ui "xjbd njnn ubai,, 'n ('n,'xnD’x) "nien mnn,,

.□» >"»n y  d"a ,n"» .'bnn) "omnin-iDaa
npbm nnmn nson p»b nnx ^ irs^xi pn ’un bm” 'n gjtxbx (in) 
"nbnxi onn ’sx nnn,, x"an »msan ’sn nnm /'»n ;,y on ’x *)x mnm 'jb

♦('» ,n"b /ia»)
p  nux nm naxj» oun xbx nux px„ nson pi ,»\n 'n nux (id)

mnnn ysa nxn’ |i»bn 'nn xbi ,□» v'»n ŷ ('x ,'b /b»a) "np’
ian "nnr„ »tb  ,xnnn b’yn nnnnm xabn 'n lans innr ]b (□») 
x»jm |B ,nyan /'pinâ y bban xa m»m„ 'n (n ,n"a /xnn) "ombx nunn,, 
'n "nan i m  nax1 ib,, ,(nnx mm 'bn bmna» *sb ,mm 'bn'nn) inn»nan 
naannn» »ms ,b’yba njum» ’sb nny bys "ns'pn„ ,"xjb nŝ pn xn\, 
□np p  xbi,, 'n "nxi bn bys 'n xbi,, ,nm pnsm ub nn^yi nasya npmnm 
ix»y xb n"npn» ’sb ,"xn bn nny 'n xbi, iai»BD ô nn xb /'xn h j mn 'n 
/xnn) "0’pbxn in xsvd ;omx D'»mn v.t» niynixan n’on xbx ,byisn

,(»"»ay) /"n onp p  pnb’x„ 'n ('n ,n"a
nmi„ : p»bn d»d» y"nxnn »n’B y  ,nx 'V nnxa 'n msy nnx (nn) 
i»nn nmm n„ : xnjibs » ’ nson .b"ny "nsy nnxa nax» nnnan b’D»n 
1i»bb najb D'xna mnnm ,obiyn niaix ’BbD i»nn mam n nxn»1 ŝbD

.□oiaon 0’piDB ’j»  pi ,omj» nyn bDioi mnDn
bunn "ivn\, b» onn ,pnBiDn \m xa mno 'n onnnxb im ’ (üd)
,"inDD„ naixi bsDn yuab nj» /nbn»’,, "d 'nn» ysa nbix /nbDnox,, xm 
pnn ddh xm» ’a iaya» (n"b ,a"’ /pn) "xnnixn nnon,, p»bD xim

.nmnn
pvnoa Tin»B»pn pnb̂ x 'n onuon 'm onDa nms ’D xb nx (b)
xonm ’sb ."ims^pn,, x "j (D’pmy nso nm nouvnon *jd) iira'b»x 'm 
man na»j oibpjix >d ,n"npn by noia» n»sx ’x ,o»nn ]i»b nimB’pn„
nuca ’rx„ nson n»nnb ian xm 'bixi ,n"’»nb om«n 0’nn 'bn »a»ba 
,"nmmn nnix noa cninm» n»ya nm nnDi ,ünnx *By xbx iasy ’"y DDnx
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pnna a»”V »'i /'iuiido,, V"x mm Tn’ 'V "pnoo,, Vysn» y"s oVix) 
,"VJ’0’V»x m,, 'n "o iudi 'm„ ,(01100 n"3pn h v  i’mV»o ms Vd nmDi» 
,ooin iy dVd i ’oon ,oo’onn oyom /'iinoo,, nVo VmiV xhv p ojin 

•d''’ pios 0» »"o '*y) .io’V»i iy  'n 0"o ,'3 V’yV) "oom iy„ pi
Vnspin xjspinD xV nx 'n o’V’Vb U’3’ixi o ts iniXD xV ’D (x V)
’nn» "vns’pr, xjB’pnD„ 'nn  xV "ons iniSD,, mVo ,xun nn x jaa i ’Vy3i 
bbn ’bV ,"x’ooyi vnnnyo Vx i»n  pns^pna xV„ y"a’V 'nmn 'na iniyo»o 
0"V /i V’yV »"o (’y) ,o’V’Vx oy n"apn niomn pjyo Ton pninn DiVpjix» 
naon n m  ’bV xim ,ony unyD xV ioyo» "vnspin xjspinD xV„ 'ain xVx 
xV V"i /idi "onV ima nnx uh im: nox» sapina xV ,ons utxd xV ’d„ 
i»Dyi ("nnn xVx ny px,, V"in n a i ’bV) ,omDiou uV» o’tDB»om ouna 
xV» mniDX nnoa uoy ounjno ,uu” i  nrnVi ua oiV»V nDn onV nnj»

,OB»Dl v"o
p.nmjyiiB ohdi xoy nuyiiBD 'n moy noi»oi djb; oid )bjo  (aV)
,’ison n »n  mx oiVpjix iV.n xV mnxV»i mn piosa .moy oyo yinnipVi 
,DtwiyVi onnn om»yoV ]von V»o on pn D’ajyi p j »  idud o»tb  x Vx 
» tb  ,"v<mipVi„ 'n "no i»o i„ — .omVVyo ns ,nVyinn did 1201 in»’» 
"nop ubV neitea, p i ,B"oi3 nvmxo ,x"B3 o"o rpVno ,nsi» iod noi» 
.(»",nn: iixa '’y) /Mbi»i„ (i"d ,ö"’ .a"o) iod ,"piV»i„ v,'n (vd ,t"V .'y»’)

"»n „ Min ,prn ’»’id  i»’3 iinnno 'n » n  ’3jy io’3jy (□»)
oixn ia» ounsi o’»njn hv  »oo »x i ,(71001 piDsa) "ouns » x i„ iod

-(t"'» ,ts"D V’yV »"o 7iy) onD’tm  moon 
Vd»x» iod /jinniiOD pnnaiy noV»im 'n 10V nno nVD»x (o»)
loi y i ,ima om»yo Vd Vy dVioj oiV»n iVop’ p ,nam o’3jy V» yup xin 

om»yo nnnoD ix ,iuya onDun ounsi o’»n:n dixd  "iinmioD,,
.i»y i»x

?in3 xin iuyn ’bVi ,yi iV px "diod,, .'oip ]Va 7n noy diod nV)
."lVa„ pn’ io ix » ivd oVix ,inDj loyoi ,"oinn„ oy 

p)’Din luyn 'bV ,nsixD x n  xovV viua 'n ,inisixa oinn (□»)
•yisnV 0’Tny» ioVV "x n  xovV,,

nVo Min» ivd ,D’V»’x x jx i xnuyiiB ’oip ;n oV»i opj ’V (nV)
"’0 ip„ nVo» i»bx ’x ,"xnoV»in„ o»n xVi ,Tny oipoa iay Vysn "oV»i„ 

."xjxi„ nVo fpoinV ins p Vy ,naya "’V„ iod îooV ?\x  nD»oj Mn 
x̂ uiVia houvdd) tinyixo iiV n ii^ yV  'n oVai oion nyV (o»)
,"nyV„ nnn nya a‘nDn ii»V m:»V oyo ’nxso xVi ,"iTya„ 'ibd ana (nyi 
Doio ,VVd3 n"V iy  3 "V pidbo nuyiiBn iuy Vd ,DiVpjix nyiV» nDio ]xdo 
lV’xi ‘[Xdo — .nson n»iiD  o”V3 3 n Vy xVi ,ii»xm  ’"» i’bd ,Vxi»> Vy

.(’"» i ŷ) Vxi»’V 0’Dimn noi
D3n an’ n"apn» nniDn ,n’oyi x n  'n pT nx 'n loy M pT o (iV)
Vddo v i p „ ’"n d"o ,3"d .'o i’) "310 ix *}i’3i<n ’jy ',n p „ iod oym iV  

."nVixj onV x’3nV„ » tb  ('x ,i"s .in:D) xioan Vdx ,’"»id xVi " i ’»m 
"omn’„ » tb  ,yisn’ x’pns Mii3y nuyiiBi 'n nmn’ n ay  Vyi (□»)
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/y»’) "nao amx„ p i ,(n"o ,*"n .'xm) "^m b *]b orono,, ion ,nopj p»b
.(Yn /x

.’"» ! #*y ,nxjo nno pmby P]pn’m  imym 'n y  nbix o (d») 
io ix bnx ,’"»mn n"3 ,ppm»i pboboo pn’ 'n nnyi -nay ddxi (□»)
.(V'n ,i"’ .n"o) iniv 'nn xin p i ,pi»bn mmnb xb» nn nmon nnn nbiysn
,nson min' n nmn »yd .pnnbni^x 'n u i io\ibx ’x 1 0 x1 (nbi ib)
,'im nrjDsx onb Dunu vn» ,anoiDni ,o’b’bxn by binm pina nnn on» 
by ion u’x» /imn mb ,n"npn yu omnxn nnn on» monj n n » n  p’mm 
*pui s-pin by noi’ “jw  ,»imn mnn xb» pyi xon pjy nm o» m»m

.mn may
ion xm .’njn» nn x’o»n n’j’pnx nx 'n n ’ mo» bx x»x o (o) 
mo»n ’njn» mpo m»o ’jx  non,, :b"rn n»m ’sb m’»n fjion ’"» is»  
bx x»x„ p»b» mb ,D’» “ison nnn nym» pjy ann xbi .'im "loinnn 
,nobnio no»m xmi ,»oo nn nyun xbx inxnn px ,yn»nb "’T mo» 
,nym» p»bn mn» ('b ,i"’ .non) "n ’ nx ’nx»j i»x „ na’bob non u\xi 
,"'n mn x»o„ /'x»n xb„ iod p y o xi mnn p»b "’nx»j,, »isb » ’ □» o 
.(»"»oy) "'nn xio’on„ 'n ü"’ ,x"’ □») "iapn 'n im ,, ]i»bn ,"’Y „ nbo pi 
bDx nym» pjy m»sn mb /'pobyb xjx o’p„ — "abyb ’djx ’n„ 'n» noi 
nnnm obiyb ’n ’jx n ,ynsb moo ’j’x : njimn» ,’ison n»m pjx barn 
•jnai mob ibin» i"dd xbi ,mnon p i omn p  ,ano yisj ’jx ü’jnnxn

.inopj mob
x’o» spoo xpm irnn pm nn by dx 'n mm pm ’nu» dx (xo)
"ib nj» xbi„ ion ,nbsnm nu»n pjy "’nu»„ 'n .mm ’bjnn x’o» rpo nyi 
mm» mb ,nmnn ’Jso ,inm  pj» p»bn annb nai xb ’bixi ,('’ ,'n .n"») 
mn» ,"x’o» s]io nyi xvo» *yiDO„ nibo spoioi ,nnp m»yj nj’x n"npn b» 
npm n»xn„ mnnn ,us»on bnn xm’ m ,ibn obiyn bnb nxm’ mm on?

.(n ,i"a .'bnn) "pixn bnm nnxi bDn
.xnDn b’yDi nxjD »no pmD nxnyxb 'n mix myis »xno (no) 
p»b p  "myis »x io „ mboi ,(n"’ /n .non) "n»x i nx yisi,, p»b "myis,, 
any ono npbnn amnxn myis n » y »  ,yns \T mixn »xn» injnn nap 
innj»n ,"x’ooyn b’Opn mmi„ 'n "i»n  bnxn mini,, by noio» nxui ;amm 
"xnnn b’ym nxjo,, p»b msoinn io ixi ,onobo b»oo o.i nnxj D’oyn

.pjyn mbsnb
xaoj 'nsn,, bysn ,moy byi rnynx by idd’1 'n loy monx iddi üo) 
nmon nx i nyio bnx nx i »ipn »npo nx isdi,, ,"nx„ nio»n nnyn 
xnnno byi xjon p»o  byi x»mp »ipoby„ anni (rb  ,i"o .'p’i) "isn’ 
an nnm» ’T  by nonxn ]o loy on njp\, a"n»m »imn mnnn njnm /nsn’ 
,ü''b ,n"b .noD) bmy "iddi» mn ax m 'im ism’ xb pixbi,, mnmD ,a’mixn 

."njiy nau m 'im ob»n’ nb by nnn„ io x j»  ion ,ioy by isn’ dji
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•nDinn nxn
naano nnxi pxs nno ynin ioV my»o nmi xn \roo 'n (a) ,3 V 
Vy xnnnaa V̂anx xjV nnnx myoo nnp’ mnni ’Vanx r̂oo 'n 'n .»np 
njnan »sV ,"xjV„ 'n ainan l̂ont x̂a "ioV„ nian moyi psn xmo
oym n’n„ ioa nno:V a"o ^VnnV naya T»n nx̂ Vo -pnai ,nm’oxn 
"ymn„ .om  pi "xaspin nn„ >"n ('a ,a"V .'y»1) 'iai "v n y w  ŝ x onpaV 
xmo Vy 'n "pxs mo,, .nnm ina 'n nVa:» loyo "ymn,, ,xnma:i3 V̂anx 
ana» no oVix ,nnm y^oon VnanV xV» "xmoo,, nox xV» nxn: /pxsn 
nxam» n»nnn s"y xV» »nsV oiVpjix nyn» nmo m» nVo»i onV D"a 
mxn r x -ixn xVi nmnn iVap’»  Vxyo»' \nVi n w  \nV nns» ,nsoo ’"»na 
»mnn oai ,mynn Va VaiD omnn p»V xamx ,nmno oi» n  vxi ,VVa -mo 
loa "nnxi,, »ms D’»nson an nynV ,"moyi„ 'n "nnxi,, .vpo xin pxs» 
nonn xV» n"yV xnanDO nnm ,n’onx *|i»V mn "nnxi,, nVo oVix ,"inxi„ 
"nnxi,, 'n xVx ,nx’xn nxn yiy 'n (x"a pios ppV) "xnn,, pi ,nay p»Vo 
,n"V .'io») "omn Vy onwxn ix a ’i„ 10a „nxn nnn nxan ]i»V ,’rvxi ioa
noixi ,D’»inp niaan ioy n"apn xnn» njnan ,(»"»oy) "'jmoi,, 'n (a"a 
"xai„ ioi»sa onnV nxn xVi ,nVyo nVa maa -pn "moy 'mxi,, xVi "moyi,, 
nnxi "'Vanx,, p»Va om» ,o'oys »V» 'n nxn ^jy amaa 'jnn naa» jva 
imyo»o ,"y»np nnn,, 'n "»np naano,, .oysn my moixVo yjoj ,"nnnx„
n ,('"»n (,y) oVa xVi »np nxVo nnan nxpo i»nn» ,"nnano„ 10a 
unxa» na mxmn» ,onson njiona "x’»nj? man,, V"x mn oVa njnan»a
/noa) "Vxn»’ nVx naan,, pai ,o’»npn niaan naya ioa y>sy2 onanon Va

."Vxn»n xnVx npn,, 'n (i"V /»
,x jV ann xnmx xn»^ lao mro> ana 'n ioV nn»x irö'0 (□»)
no ,"nra' ana,, 'n "irü'o„ .i"i xVa "x:V am„ onson nona (nomno) 
ann xnmx xn»’x i.io ,nn'n m»a npn s"y 'n "ioV nn»x„ ,iron n»yj» 
1»xna» mVon Va na uoj» (35 moy nrVna) vVy nniDO i"n  "ann„ .xjV 
iao mro’ ana,, nxin xonan nV mm /paon io ni ,xnpoa naina nrx» i"i 
,»xn iino nmnn xin» iro’ ana uV *jnai my1» ,"x:V ann xnmx xn»^x 

.paj pi ,niVon mo nu»V -jmx rx "uV am„ onson non: ’sV oVix
7,y) o’oa»n mana "D’oy„ .xnsa»V pr ann p]x 'n ô oy aan p]x 0) 
mxmn l^V oianna n naa mnxa» no 'sa "x’ooy„ 'n xVi ,(’"»n

.oViyn moix mon
p ' s x xman Vxn»’ nn vn»np Va 'n ima v»np Va (o») 
m  'nn ,nniDoa oj r̂ iVn ma »n /'̂ irpnx,, onson nona (no’jinD) onxoo 
'nn V»i ,V"i V"n» 'nn V» mmooa Vax ,"iirpnx„ xnn (31 moy) nrVna 
x̂a xn "iirp’sx„ p»Vn nannn n npy nxm pi "pnxf( aina nynmxV m  

'n ('a ,'a 'io») "»t  nx mnV»i„ ioa ,"xmaaa„ 'n "“]ma„ .imxV xV» noaV 
nV ,ainan nx̂ Vo mxp »nsV f|’oin "onxoo pnx,, mVo ,"mmaa nno n\,



281 jjS ro-on nan o n n
nVoV iioo sm» ivd ojos ,"snp'ss„ 'amb iV hm ,n3U p»V "iTn„ nVo»

/'mn„ nansn» nsio mon "i'»np„
nntson ns onpn .ii:y nmn mnno msi 'n iVnV i3n nm (o»)
"onssV mVnn,, 103 /'iVnV,, V» 'nn "pnno,, /p»Vn mxmi vjyn 'sV 
iod i» ts  ,"i3n„- V» onn "-pjy mnn,, ."sjpn nnsn nnnn,, '"n ('J ,s"’ /»in) 
oyon o'nnp nn» "ioo„ oy "1 0 n„ iud ,1'sVnno T'ooi 1"'n mso) "i3o„ 
Vis»„ ,"Toni„ 'n (i"',rV .'Vnn) '"n o'pns 1 0 1 01 ,, .omnm nnyn □,sVnnö,i 
ipy ."nmp ii»V„ □» '"n s  pi ,"S30 0 0„ 'n ('n /n 'V»o) "n o n 1 nnys 
nnyoi,, 'n 0"’ ,n"o .'sm) "m s t  ion’i„ ion /'tvd,, xm "ion„ V» nuin
Tyo -onn pi /'mmV p m , 'n (n"' .;io») "imn i3on„ /'minsn stV 
nmnn ojos ,nni»yV Vm irs nnV sm» nViys Vss inVuV nny myo»E 
•jm,, 11:13 ,n3'oni nmy pjy» ’sV "Tyo,, 'mno nnyn "ioo„ ii»V moipo 
pi onV iy»o mjy n /'mnnyo,, 'n (o"V ,i"3 /xnn) "rn so o  »mm 
/Vnn) "im to id  'n '3,, /'onso myo„ ’"n ('i /V /m’) "onso noo iVsji,, 
(o"V ,i"o /non) "mnn sVi,, 10 ssi’3 — .Q’m pi /'nmn Tyo,, 'n ('n ,i"V 
pysi /'mnV ■•yo’ sVi,, 'n» d"’ ,1"' /nm) "mnV no* sVi,, 103 /'yiyon sVi,, 'n 
n »s„ ]i»V3 /'im  om„ 103 0"d /j /Vnn) "im  o»i„ Vpjn »nsV » ’ m 
/sns oomson 'nn oa» msso 'nV nno»V nmi .('s ,u"’p o») "im  'D'on 
(.m» ojuy 3"a "onm, "oon„ .p  » tb  o'Vnn iso Vy Vnm nmnn yyn: 'm

.pyn moy nnn q'331dd oumj vn» ioyoi
imyo»oi ,"yo\, 103 "s»\, ''B /po'0 Vy vVm 'n jnnm a s» ’ (□»)
V» o"om ,"Vdj„ p»Vn mommo onu» "yox, pi "s» j„ '3 ,nnsi nns V3 
nns oiVpjis iVn sV nm piosn /"»i '"y "]o„ yi»V n»o»o "imnnno,, 
noisi ,n"npn V» mn»n n»o nns» nnx pisn i»tb i ,nson mosn n»m 
non ojnji onsoo npm to i ô ojn oVsa o’on»n ns innnsn Vsi»’ unV 
sm nm noson oiVpjis nynVt̂  nsnji ,nmnn onV nnV mo mV ujy Vsn 
m’»y i» s  omsi ons,, n"o ny»n n»o Tn n"npn onV nm» onnnn pys 
m Vyi ,('n ,o",> /10») "'Vs 03ns s^nsi on»: 'sjs Vy 03ns x»si onsoV

:nosi uy
n»o sjV nn1 snms 'n npy1 nVnp n»no n»o i:V ms mm (n) 
nsn ms nVVsn nunn Vy» ’sV /"nnv, 'n "ms„ npy’ n»joV snn1 moo 
uV moio Tn» oyon /'snm moo,, 'n "n»To„ ,nnis ms nt^o» noiV

• oViy ny irnninV nm,osV n»iT npy’n 'nn» m n
onson noia (no^vno) S3V0 Vs"i»’n '.nn 'n 1V0 in»'n ’n 'i tn) 
soun nosni .p'sn sn'i (121 moy] ■wVm 'm 'nnb mioon 'sV -"mm,,
]j»ns o"n ,iVo nm» n"npnV noien io s' i's  ,nso n»p my p»V "nmi„ 
,n"npn .'.nn,, : '"»~i “ji^Voi ,i»nso urs Vns i»isV in s» nni3i "nmi„ onu

."omVy imaVo Viy mon -iVo m»'n
snioi soVy "nn p is i 'T  'n isoo vno ’.t i nio' Vsi ]msi m' d)
V"i "soVy "n3„ -niVo ^om .pjon pnnjons mun iiVnp’1 nio' sV sr:n 
103 Vsn mmnn msV mmi3 ,"mo' sV srjn srnoi,, 'n "mo’ sVi,, ,nn"yn 
oj'jo 'S3 vjn iVnj'» "isoon,, 103 'n "nsoo,, .»"’y naV n:mjn »mso»
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,d"d /xm) ma idid» apy’ n m  *pyD xim ,a’tia» ix »  /dd pixn.npibna 
lnm pi udd mx’i ,nnba n»yD b» xonn ib iSDrn» ,□» »"d '’y ('Ti /z 
mn b"m n » n  ’sb bax mbnjb nnsa» ix»d m  “]tna ai»n \m»i ,miDnn 
n»D nns» mi .(n"s 'b i"a  ^no '’y) ,no” p’i n»D xia’»  iy  nsnan nbin

.mi "p ix i ’m„
ian d»  a i » t b  .mixjoa xnuyiiB mb lim y’ ’.nn’ 'n ib a i v t  u)

T T

ib nvmn v t  nansn ,"i”T/, ’"n ('3 ,ts"’ ,'y»’) "a n  y*»iD onb nb»’i„ iod
T

•bm»Dna '’bd ,va’ixa opui V’1
(nts’jvaD) mb ’in x a a i b’yaD myoi 'n nnn pixd myi (□»)
’bya„ ;(x” tfbia> "saan ’bya„ pshnnD nspi ,"maai b’yao„ onso ana 
nsu ,Tmn v»ba ntouvaD nois oy q’D’ddd d’ibd an»_ noo /'miaai 
bix» ’jbd m a» ny»a uxnn ioy bxi,, : nson n»im  t t  by ddid» idud 
nm» ny»a mnn riso  myi /mn» n'bj ns .nn» ny»a ib ai v t  ,(b"nb) 
bD yt?»Di ,bbiD otv xin» ,]idj ’üd xba "xaai b’yaD„ ■jnĉbi "aib»ax ubd 
cnb»DN‘ by DDID» ,w nn  djs baioi ,bxi»’ bD b» p]« idi»bd ,xji» 
nnm mb.' n n n »  ’sb an i 'h "mixjoa xnuyns,, 'n "ib ai v t „  buxi nab 
nmn» s"yx» ,bbD nopj nn’n xb oib»ax nnm  ,G’n»bsn ay bDa nopj

üa nn’D by ixd lyDSD mn nnb miy

nDn»xi iajb xn»’abx xmxi x’on 'n “jTon » ’xh ^mxi "pen (n  ̂
"xn»’abx„ nbDD ptD» ’sb ,-pixi ■pon b» ’UDn p]"d D’D»n .^ ip  Ton 

•l’Dsb Ton xsd j»  injiiD "monb,, p i ,ib ojm: n"3pn» ,-pjyn ’sb spom»
mm xn’D’ja mn’0\n 'n nano ’d by mann nona W’dj i» x  (0»)
T'jixai onso aua (nyi ntayvao) .]ö’no mn»xi xniso ’D by mrpns a’b»
/'inix omcj,, idd ,0 ^ 1  D’nDU p»b xm ’d ,piiD uvsi /Minjna,, /'mimon,, 
ioj’i„ idd ,TDDn ’jsd ;p’Dj ])vb d"j "'n w n i, 'n "mann,, ."inix ünjna,,
,’by a’jjibnDi ü’a’iD vn» iDya» ,(a"D ,1"’ /idd) "D’Dys i» y  m ’nix 
xan» noi /ui "nb’bya xab ib nspnoj,, ’"»m  nxam» nson n»im  miiD.n 
.B'a’iDn iina nm xbi ,bxi»’b my’» 'na pDxn xm ’d ,njj» pyD nm 
□"pi l’Dja iDy» ynmb ,"|D’nD nDn»xi/( ,"o’b» mm, niba ?]’Dmb

nrnana
ian id  ami xb mo«T miax byi 'n vmxi s*b iDxb* vaxb iDxn cd) 
bx i»' ixcn»D i»y» no i ’Din» ,nibDn ’sb xbi pjyn ’sb c:m  .xjn id  
nx » ’xi vnx nx » ’x i.nn :n»D id id  i»y’i ,’ib ’ja bD vbx isd x ’i „ ,bjya 
’dd "x v i id  ian id „ p]’didi ,(V'di .i "d ,a"b .'id ») 'lanp nx » ’xi myi

nxmm anya nay» ‘(nix pi vnn» .b"tn n » n
xb mu ai minx ’sxi 'n ym xb v:a nxi i ’D.i xb vnx nxi (□») 
mboa i’jyn bsD xm» ’sb nma "yT xb„ oy " i ’Dn xb„ bbiD ,d’dj

.nui»
■)D’pi “jiD’D niDD iid j nx 'n nsv innai “jniDx iid »  ’d (□») 
id » ’i,, ,"iniD»D„ b» üuin xm» /'pD’D mt5D„ 'n "iniDx,, .ixu»x xb
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nroxn mpinno mn» nriDn /'no'» mtto io r„ 'n ('n ,v'D -'xm) "Tno»o 
VdV mo»o xm» /'mmx mnVx *]V m xV„ nam no»» nsm v'» isd  ,'n 
ns iVo xV Vxi»1 V» -iman nVw  nmx» nV’0 nnn "nxr “jnnrn,, ,n*rinn 
'n VsDn yuoVi ,';noj„ D"a nm’ nyirsn löiam "nxr,, ,mVo vn nm onm

«"ix’3»x xV„
pV iVx mrmi mixi »te> .*j3H vsVn 1’V’x ]n»n 'n “pt3D»D n r (.»)
□mso xVx mxxv irx ninin Vd» io Vd„ nson n»im  ,’vx xin» xVi 

.('n ,x"n .'mi) "yj3 Vai nn Vd nm1 nms Vyi,, io x j»
"xiyiV,, nVo p]’Din ,'m xiyiV TöJt 'n *]nmo Vy V’Vdi (□»)
'"n ’jsV yixnV,, io x j nViy Vxxi .'n"y "nViy nnx iVx„ : nson n »n  ’dV

A') ,'x .'pn)
;,s (,yi /'crDDjn,, nson » n :»  idd ,vmoDj 'n iVm 'n im  («»)

.y'nom
?d„ onxpn (onso nm nmjvno) xov Vd 'n o in  Vn vVy PiDin tn1)
('n/i .'xnn) "nrn Vd yi pi„ ]un ,uon Ton ioyo» "xov Vd„ npy ."x’DV 
,oViy vn1 Vd ,moViy yo»o "x’ov Vd„ ,(n"V ,n"D V’yV) "nrn Vd amVx mVDi,, 
m vVy P]Bin„ : nson n»*n ’sV mô p m»npon» morn "xov Vd„ ioxi 
/'xmV TnyV VVm»oi ’un p » vann vm ,jnnx yjn m ovn Vd ,p»xm ym

."x ’üv Vd„ xoian D” pV nxn» m x n  nynn xVi
'n "tioo,, .xV̂ yVo x’D»n xVoo yjijo  **my 'n Vao d’d» tjoö (r)
,"»m xmy x\m„ 'n ('n ,'n V̂ yV) "»nT, p »  nn px „ iod̂  ,yj"uo xnny 
p i ,('n ,o"o .'xm) "Vyo mo» nmm„ npy’ nDin yyn "xV̂ yVo,, symm
xyix ’poyoo ynrn yoinm pry 'ynooi,, ]xd 'n "nnn nxnn mnnoi,,
p’x» ynaon Vy nmo» ’sV /'yoinm vry nmooi,, mVo ]xd ,"yiVo 
,'n V’yV ti»t s  mn yi»Vi) /noo mynun mo ’rya ’"y xVx mnnn p  mxn

,»">y (']

loyo .x»ü’» Vimo iVVyi v^Jö xmyi 'n »o» mxmn 1:1001 (T) 
i»yr V"î n 1° onxn nVyo nonn ntron» ’"y omoix» mxmm nmsn

.nmx moxnVi mnV d’d 'Vm
n»iy ioyo ,nrn ny) »no pnjo xmy 'n o’m ’ »na naooi (□»)
nm ]ö d  '"n (n"D ,V'd /y»") "v»nnn »nn no„ ,i»“inn »nn Vd » x io  nn’S
nxno ('d .'y»1) "Vdv xV Dp»n mn„ v»Vd "□,m i » ia„ » ‘i,si ,nmn
im»sn xVi "nn  ̂ »no„ noix» noi ,m inx m m»i:itn • msTü» D’»mn 
Vi:V ns' mv nnn nxiVo iy nVuno njnVn» nyn» imo ’Vix ,"m’n m ”„

.noyonoi nDVin» nyno omoxn
•xjDxn ’V;nx n»o Vyi x’o»n n’njD»n mV ’yi 'n njo ’jdi» (to)
pn’ xV n "x’o»n n’njD»n„ 'n "’jdv»„ ,n"npn iV nxno »n» ioyo "mV »jn„
n»o  Vyi,, io ix» y"si ,njon n»oV nVa: xVx ,njon p i»  n"npn» ioiV 
im»yV nD ,n»o V’n»n njnan» V"’ V̂ix ,"n»oVi„ Ton idud  xVi ,"’Vanx
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onayn mVx nox’i„ piosa pi ,onsoo Vxi»’ na nx x’smVi nyisV mV» 
'n "imx na ipipVi,, o» ."xaVy ’Vamx„ 'n {'a ,'n /io») 'iai "ia’Vy xnp: 

.(»"y .i"a #to"o .'xia) vn»Ts ,"mmxi x»ns xiaa„
ai»m Vnan ''-naa,, » ts  .mV xm miaai xai 'n iV nn  m » naa (r) 
npy oaisiai n"i v'» i ŷ) m» xipa» spv nao Mum,, 'n "ni®,, a»"»i y )  
"miaao iips\, 'n (a"a piDs o») "n »  my m ys maa,, p i ,('i ,o"o .'xin m» 

.mno vVy n»o jna» y»im xm spv nao Vnan ,(o» »"oy>
xom xspini onp p  mV xmynx pna 'n vaip oxi mpi id») 
xspm Dip io mV xinynxi pnai,, onson noia ,(x”aiVm numno) mVn 
mann n  xVa "mV xmynx pna,, ,mnno .mv nai»xm Vax ,"mVn-xoni 
ona navam ziosy nsa vay xm» nV ,yiaa "xmynx,, nVoa onm n"Vi xVai 
,o"o .'xia) lai "mnxna ima nam,, apy naia vya xmi) ,onsoa ppvV i»ya 
nama D"a 'an »Tsa xVi .rnioonm nyn lV i»x  n"apn y  (.»"»o '’y (i"a 
i»sx 'x n ,y»im Vy is vpv Vy nmm "mVn xom xspim,, mVo» laV 
naioa ,n"apnV ixin xm» 'sV ,aix p  Dimn ii»Vn ma DiVpaix »o»'» 
Vx„ 'n ('n ,T'ai .a"a ,a"a .'ioa) "iV oxi nsyna onsoo ox’Sio Vx„ p'oso 
"nxa nx: n„ oam» no la xsin ,"mVn xom xspm onsoo m ysx i 
dioxV px lVVn onxmn ,(»"»oy .x"ai ,'x ,i"o .'io») "xm mVn xmm„

.naV 'nV mVa
» t s  ,xma x^ooy V’op' mnmaa 'n 'iai mm naa' o’oy ona (o»)
'nai ma y»ia oy„ loai ,n"apn V» mnaaa ioiVa ,d xi mp iVxa "ona„ 
p n  'm m oip io mapnsi xoy„ 'n (o"a pios ppV) "“jmxa am i»x i

."■jnnzn insa mioip
onsx mai xniai iwxi 'n n»ao nVx om onsx maai Dm (d»)

t t ; *

n»nai ,s]dv ?»  raa ,"miaai„ nVoV mn "imxi,, ,n»ao mai xnVx pawi 
v'»'is3 xVi /'niaan Ĝ sVxa laiana» io Vo 'iai onsx maai om„ j nson 

.nson p»Va »t b i ’"» i Vy ]yo» i"aom '’yi ,a”Vna D"a mnxi
’Vya Vy xaip xnaxV “|ps’oa -jVim nn 'n -jnxsa iVm no» (m)
"nvax s]mV xim,, apy’ naiaa pi ,nonVoV DiVpaix nyiV ""inxsa,, ,“]am 
oy iVm„ loxa pi (»"»oy) "lanoa inino tsna’ xmi,, 'n (a"» ,to"o .'xia) 
"nonVo nrny xas ’xsv pVaio,, aina myi (n"1 ,'n ,'si») "moV i»si n n

.(a"V ,a"’ .x"m ) 'iai
.DV»ma xnyio noi layoV lanoa ia»»n 'n ^Vnxa la »» ’! (0») 
a»v„ loai ,man ma ininao na'»’ oipo nmn V» nVnx "^Vnxa,, » ts  
'amV ix i nm nnxab ,"xasVix n’a » ’o»o„ ;n» (i"a m"a .'xia) "D’Vnx 
iVui ,nS’Von nn»nV "pnoa,, nVo p)’oio» nxiat /iai "xnyio noi iiayoa„ 
,i"a .'xia »"o ;,y) oV»n’a onyion yiapb -jpoynna ia » » i nonVoV m x^a 
□aox .(a"V ,a''’ .x"nii iai "omyV nan ’yiv ia »» ’ naoi,, loxa p i ,(x"o 
xm ,"an» layV V"i »"na "iayoV„ V"s» i»sxi„ : a"Va D”a 'an ana» no 
Vax ,o’»im  on»V aoioa pm "iayoV„ ii»V ,nc'sxn nao pn noaV 

.□nyiom onnn VoaVi maynV imyo»o mn "xnyio non iayoV„
.p»aan’ x»ipo nn noV Vx i»n  x’oa’»  'n lxip1 m  o^oy (d»)
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.n’an nnb d'sdxj bxn»’ ba vm onyioa ixnp' an» D’mi o'b:n imxa mna 
ianp'» b"n ,"xiynb„ 'n "pns,, /'xiynb p»mp noaj,, 'n "pnn m ai inav d»„

.lisnb vn’»  ,]Os»öat nsna crnai
"x’ooy„ ''D’o\, 'n liba”  x’ooy 'Daj nx 'n ipj' d’0’ ys» ’a cd») 
oib»’t„ 'n n  ,Ta .noa) "am  a’oa *iym„ ,a’an D’ob ib»oj moixn ’3 
»n:i mn»y by nmo» "D’0 ’ ys»„ p»bo pm ,(a» »"o '’y) "pxMo pooya

.dm -pn a,mbx ixa’»  a'oyn nnoo y  njp'»
,no’jvaD) pnb vbm’ xbna pooon )o’di 'n bm ’jiots ’jib » i (o’) 
nji»xnn pn bax ,d’U» myi "vbmo,, /'vbjno,, ,"xo’Di„ x "j ,(myi x’’jibia

1 T

nynbi ,anb a’bi:o vn' bina o’sinoi onnDJ» d’jiooo ayon npyi nppito 
»(mxa ('y) bmo n’»yj» mniain naxboi ynbm nno on ij'nian

•pmc p x a  tpbn bap .mbn xmonpa bapmi 'n ib m»xn xm (xa)
.(’"»n) pnxn »iaa n’»xn x\n» myi

xan xnso n»o mnjonxa pn  nx 'r. psD ppno npbn d»  'a Ca»)
’sb»„ : nbo»i anb D"a n»pn» noi .b"m n»nn 'sa i»ms ,nap bxn»n 
non d’P'idso ioa nbxn D’pios by b"tn myn xb nob nynb » s Dinnn 
yn’ ’a ,npbn o» 'a„ : i»m sa ’"»n a’»n naa n njyo by ,b"ay "n»o □» 
n"apn ib io x » ‘va b"n "n»o xim ppino nmap nn» npbn inbma o» n»x 
aipoa nap pta mo’»  n»o yn’ ,mn pnn nx nayn xb mob 1 '0 ’ ianp p  
'lai "n»o o» no’i„ p  D’piosn vjyb bba non U’xi ,innap 'nn o»i mn 

.nap \n noyts» xnanao xb’00  "nap,, nboi ,mn’o mx p io  onano»
'"bd »ns /ui xoy »nn byi p'sj xin 'n 'ui ay i»xn xn'i (d»)

♦iosy ainan p»ba imn» baia oinnn aJi o'js  ’n»b
»m5 'bix /jjno p  pnun x’bro p  x’n» mynx r, i»an p  pjr (aa)
'nson n»nna xbi ,na's»i nbn yxy /'abi,, 10a p"a'Ai n"job ^ibna "pji„ ii»b 

.('"»-i ''y) nai "pbnji nnx Dipoo xai’ m pm  no„
onso aina (no'Ji’ao) nn" ’omm nrjj a’ anyo 'n n»n ann a’ (Ja)T *•
:'n nana xboi,, nson n»nna /'nrjj D’„ s]’dioi ,"anyo„ 'n "d’„ /'xonn,,
njiona "xonn,, 'jnn xb» nxnj ,"’oinn„ 'n "oinn,, ,"nauj nypa xin 
xnoja xmxna ,iba xbi anna aipo "’omn„ ,amnn ba imyo»o» ,onson 
boj» xbx ny xbi nmn ’bnsj b» ipbna xnao b» no’ n"n„ ('a ,x"s p"a) 
ban xbo : ’"»ns ,"n»n ann o’ noxj» no a"pb nonna ann ban xbo 
a\n nsb) in»n -ji»ob ,n»a’n b» nonna ib n’.n nnso b» ban xbo ,ann 
"n»n„ .amaa ’"»ns dj pan mai ,(i"a /t /bnp) "D'onm oniso,, ioa ann ,(a’a

.nnajb ns "nn\, pjyn ’sb onm /(»"nnj nxa x’y) ’"»nsa naub ns yi»b
(x” jibiai noyvaD) pabo ’pusna xann’i 'n iban p » a  baoi (na)
-by iioxi Duuyna bnuo '.m isu» iniyo»o "’ann’i„ /'’ann’i„ onso ana 
’ian ’"y nai»oi n»yno ’,n’»  ,nbyoa x»jn’»  ,nm»o p»b "xannn,, ,ybin 
Xnsoai /a ,n"s ?]n ninjo) xnoja xn'xna ,u inano isnx» aion p »  
,»"'y 'iai ]o»b x’pnb '» jx  lanosj» n»yoi ,]'yoa p »  na»io lsnx nn'n»
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"■jVd ’nyö }m xim onn p »  y"x nDxm,, : aV"na o"n 'in nmn» nD Vnx 
n»m »D  onson noia oiainn o» ’n / td  x’»p xV ,V"ny ('3 ,d"d .'Nin) 

,(o» » "d man ŷ) ,Vna »isn » ’ mmm noian ’sVi /ixd
’di’di x»mDi xVnnn rppn 'n ixnn •poni fVyjD n»mi Vnn (nD) 
"■jnniD x»mDi xVnnD pppn„ ronxpn /onso mn nöurno) "|spin “jniD’Viy 
,inniD nVD iD’D»n o^so nnm ,ixd vm m n mnn Vaixn ,(''*]yix„ ix) 
,p j Vy onson noia »isV » ’ ~i"vh DaDx .V'"Dy mnn ion v»Vn ix»n 
y'mV 'nron 'nn ’sV pi (’"» i ''V Vxi»’ Vn Vy ix) iDxy i»x  on» Vy noiD» 
nsoin xm "~)nniD„ nVD» dis»V » ’ niD oai ,i»x Vy noiD xin ’dV»it 'ni 
nVD o» o’xxid im iVx n ,"*]yix„ nnxi "pniD„ inyno nnD nns» ,nmixD 
'an nyih ."ispin -jniD’Viy ’dvdi„ 'n "*]xm 1’D’m,, .o’sVnnD vn xV xip^yo 
,rpan nimn mnnm ninVn xim "ixm „ V» 'ain "■jspin,, nVD a"Vm o"n 
"■jiD’Viy„ nVD» ix "-jxm„ V» oiam x m  ox  fim nVD»i onV o"n 'nm 
n"jyV .pmn pini mi ,"i'D’m„ V» 'am xm ""jspin,, y»Vi ,""xm„ V» 'ain 
’"»isdi ,('a ,'a .'Dm) "imnm nViyjD,, ii»V ,"iVyjD/t V» 'ain xm "*jspm„ 
'n "“)iD’Viy ’Di’m„ mVDi /im "nmx 0’Vym ison Vy o’n»n onmna im»„ 
"ixm  tdo,, oytsi ,“]mya ’D’ iDiVn ,"“]xm ’D’Di„ iDn "]xm  *VD'm„ V» 
,mmn i»x  oy lDyD» ('n ,a''D ,'y»>) "nmn ’Dy„ iddi /]xm i»x  0’D’n 
Vnn ,mrVDn ny’»i ,nDDVi nVyoV T1» "jVyjD,, nVD oiainn ’sV nmi 
xVnnn sppn ,ms’]?n p»V V’snn *psV “VyjD -jmya ’D’ni iVyaD n»mi 
nimn DyD’ xV» ipmn TDn ix » ’» nannn / jsp in  -jniD̂ iy >övm x»mm

,0’Dm
pi (myi ntawno) Vxi»n xpVx xVx rnV’x mV 'n in »1 Vxn vx (in)
TDn pmm» oiVpnx 'mn na: mi ,"Vxi»n xnVxn mV„ onso mm npy 
mspini,, 'n ."o’pn» inixam,, — .i"aix '’yi ,o’V’Vx oy n"npn V» p’Dn Vn 
(x"n ,a"D .'id») "mipn ’D» n,, idd ,"o’pn»n inixai,, id x j nxn "x’D» ’D»n

.(□» w s  '̂ y) ''nnD’D ’D»n nx„ 'n
mspini,, nVyDV noiD ,VDnpVDn xnVx linD 'n oip mVx myo (m)
m’ VDipVDi nVD» ’nV Vx n»” na lrx Vnx /mi "xnVx ittd  x’d» 'D»n 
x’D»n mnan»» mnnn» id ix m^n pV /nmn nnn nm xm» ,n"npnV nnoiD 
»"d 7iy) oViyn xim » onp  ixina» onmna mx xm» ,nVyD V» D"nn 

,"iiid <; nVaV nciD "pDnpVDn,, p»Vi ,(i"n /a .'xin
nnnD » i’s ,xoVy Tnynx nno^Dm’ yn oViy mym nnnai (o») 
"nnmynx miDip ^d“i„ id ix i ,v t nnnD IDiVn ,oViyn xx’ n"npn V» mym

,D’DyDn Vyn nynn xV» nmn ninDn ’jsd

vy« :nson p i .iimnx npŷ  iirnnm xnDin V P  'n npy1 vy (nn)
?x onnx n’»m onDy o’pVx mm id x j»  onmx npy’ omn» nmnn ,npy’

.(x"n ,x"d .'xin) "onmmx p x
,xVün pu»D»’ vn,iVyn x d̂» tjx 'n Vd isiy1 nD» f)x (o»)
.'P’i) "Vnnn on’D» nx„ iDn m m oxn nmnn ’sV /'vn^V^n x ’D » „ 'n "70»,, 
#,y) ,V'ma 'an ,x^tsn pa ia»D» ’ 'n "Vd isyi\, — •"vnnVnn x’D»„ (X"n ,i"n 
nip»nV D’nnn irxi omDxn nnV oVd urn D’D »n »  mnnn ,('x ,n"n V’yV » "d
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"pmVoa ] ia ia » o » ’ xn»!,, ’"n (n"’ /n /ist ) "0V0 iam Dn»ni„ p i .üVana 
mo»n i s ’ynn„ ,"in\, iod "isym,, »ms ’Vix i .(i"sn na» n^ t i i  oisn a"o) 
y"s nan /'inn„ iod ,"»V’yVo x n »  ]w o t ? v  ’"n ('n ,n"o /y»1) "Vyoo 
n nn  Vsn iod ,"nama„ xVi "»o » „ p »? mo»n p  Von nTT Vss anu yno 
nama Vd n  Vm ,nama p^V manna ama ann» ,yVün p  moi niaV̂ xi p x n  
mno: nViys xm mo»n p  Von o t t  Vax moipoai naoni ,miVa nViys xm 
m n » o i„  iod ,» p » i nn1»  yi»V nn 7 1»  ,mpo Vdd m»i oViyV npois mpx» 
p i ,"ma»oi»oi„ m (x"1 ,a"V /io») "Vnsn imo » io'’ xV nya pa p  y»im 
mpny vn» nanan /'lasVix nn » io»o.., 'n (t"d ,n"D /xna) "mVnx a»v„ 
maa “ i"i inVn nnsa mpoynn "»o » „ p»V nxnm myi ,mmona onViysa 
Vsn  irso p i ,"pnnV'y »o»o  xmi,, m ('n m"1 □») "omasV noiy xim,,

.□nn p i (T'd /O”1 □») "iVsa »o»o„ nVsn
mpn,, nnspn (onso am nomno) pyoa mpn 'n “piy po (oa) 
nso 'ann nnpnV Dimn oaox /'onn,, "po„ V» mann npy mxi /'pyoa 
oisna /'"V rppn non,, 'n t'x ,V'o /xna) w*jV po nax„ p i ,"?ppn„ nnDn 
Nim ,*piy npin ioyo ,DinDn p»Va n"n nVd "■pyD s]ipn„ ,xonan iomVn

.nxo paa
yi»V ,('nso mm nomno) panami 'n -jV -pavx i»nD ’i (□») 
m»nano nn»: namn ,V'mn pnon nso n»ian *y'D,n /'i»nD’i„ nVoD Vysnx 
yo»o» ,»n» "]i:iD 'i„ onso nspa ,onnxa mxna vm» nonya oosy 
’"n tn"1 ,a"’ ,x"o) "iV » hd„ iod ,nynV omx myonV nsa onV n n 1»

."mV ana,,
■pmn pmaVo ms npms Vy nxi 'n "pnnn lomioa Vy nnxi (□»)

.(naV nama) nxisn npnso iod Nin "ms npnn,, ,’"»n 'y
]di (mpmy mnso am nomnd) nxnna xo1 m pnnNn □' ny ia) ,nV

.(n"D ,x"’ V’yV »"oy) "nxanyo,, x"a ,npy
(i"sn na»o a"o ,ma’ainoa mpan na) xnVm-i 'n saa mix mapn 0)

t r v :
iod .,-rm p»V ,xnV'nn ,ünspa /'xnVmn,, /nso ana ,(myi n"» annon

t  :  ** :  1 t  t  • •  :

□ai ,nsiop roVn ,onnn p n a  ]xd 'ann ymo y"s ,onson Vdd o"d /a V’yV 
nnx pao,, oipVn xn'xna ,nnn mVmo myo»o» V"’ 'Vix ,nm xm m mpan
no» iVnV noxa ,niax V» onmapV n»o V» innnpo nxsv nnm nVmo noix 
□ipoa napir imyo»o nvnV Vid1 myi ,"□» no’i ]xd noxai onnDX nx nap 
ipVna napai pixn V» ipVna no n»o» (n ,a"’ non) wa»» na mnn nvxa

•1’V’O 'n pmn nm» na V»
•misxn xnp1 vi xa» xVi nsa’y nna xV 'n nnV oa nVi ia’y nnnD nV 0) 
m ’d ,pDa uixi ,n"V "mia^,, onspa (anso aim ntâ amo) Tm 'V "ma^,, 
,pnon Vya n»o n»ya xV» ma » ’ »nn ix oa noi xoid n»ya xV» imyo»o 
nm 'anp laoo inaxa xVi ,inxini inms nan»a xV» nanan» xnanoo xVx 
,("misxn xnp1 vi od nx„ m (on n"V /io») "vas my pp »a„) ,imoa p]x 
namn /'nnD mno V» mry» noVo wy  nnnD xV„ : nson )i»Vo yotro p i 
"nmy,, □"pV nsn n"aixn .n"V "nim 'idi on^aw,, V"s mn D"Vxn ,onxin 

.m»nn» iodi "ia'y„ aman p»Va "nmy,, pDan n"yVi ,onn 'h
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,'W a ,, x "j m y i ntvjvnD) xnaa in  n n  'b ö n ^ x  yn nasn  n n  xba (a)

('n  /'» ,'iattO "o y js n  xbo,, iaa  n x in  dv  xm  '3 ,pm a m x " ’b a „ ."'ba,,

'n  ( r a  , r b  b^yb) "'n  n a ia  x b a i, ,  p i  ,n  xava bai /'oa^sin \ba„ yn

m v  'x in  " ’b an 'x „ obix n a yb ys j a " : T^ ixn^nyib  xm "'ba,, ywb ,"’b a v

Toai,, p i  ,vby v t  nx ntwa “jdd »a .naan n n  xbo h b t w  myatyaw ix ia a  
obix ,{w"wüv) "xjatpa 'barpx,, 'n (n"bi ,T'b /a  ,'iatso "p w a n  nx xba 'n 
o  n n n a  i r x  a"a ,b"ay " ’ba nin,, 'ab vn »  n in n a  p m i  , i" J ix a  ainat? na 
t u  xm ,i5nsaa "x n aa in  n n „  — n a a ö  xba tvrw imyacpa nvnb bia’ 

."xnaain,, x D im  aa^b ( 'j  ,n"a .yw  t?"a  3 ’an y’y) ,m iDan

piosa *t»b k 3 v sx  'n T b  ’bm ’x i  'n d ’J b  bx d\jd 'n i y r  it^x (’)
"o aay  #n i a i  cn sa  ons,, p i  orb . 'io r )  "o ^ s  bx o^s n ^ a  bx 'n “ian,, 
iaa  njnan n a in  by aDiaty ^sb ,"bbaa oy bbaa„~ pirbn yn ('1 ,'n b»yb) 
'"n  iy i\ , ptrb io x j  }xa bax m a i  oy n a i  ,t'n ,a',,> . ' ia a )  "n s  bx ns„ 
Vivna,, 'n ('1 ,2"' ./ iaa ) "y n n x  vbx n x iaa ,, iaa  ,nx“iaa  nibann in n a  
nab ao ia i "vb «3  vd»,, xbx ,yybbaa„ jw b  u  ■p®' xb ,"vnb ’bm a x jx  
xmi "banDa ym  x ip ' m a ia l,, 'n ('n pios Dtso "u rn  'n njiani,, iax jcy  
o"a  'an nnwp a^ ’nn mn (i"a , r b  / ia » ) "m n x  nx n ’x n „  la x jt ?  ’sa

.ub npnj
.d "b  / i  b’yb tr"ay) x a i x jnvn babi 'n bn m  x n a n  babi (3’)

♦d iib  iy s  3 ii .vmiDi vnnm


