
.חםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

ןיֵאLֶפ"עאְו.הָקיִדְבִלהֶפָירpֵַהרBאLֶיֵנtְִמ
םיִמָיתַעְבLִ')ארַמֱאLֶpֶ,רָבcַָלרֶכֵז,רָבcַָלהָיָאְר
NְאBרGִיאnָאֵצaְָבzֵאְו,'םֶכיBַחְיַו')ברֵמtֵN
aַbָדBאְו.'לֵחֵהלBגרֵמ('aַָחֲאאיִהַהתֵעtֵNתֶא
,םָדָאתַמLְִנ'הרֵנ')דרֵמBאְו.'תBרaַpֵםִיַלeLָרְי
יִכיֵההnַָחַהרBאיאַה.'ןֶטָביֵרְדַחלNkֵָפBח
dָניֵארֵצָחא,אָבָררַמָאָה,רֵצָחaְאָמיֵניִא.יֵמָד
.םLָןיִיeצְמןיִבְרBעָהLֶיֵנtְִמ,הָקיִדaְהָכיִרְצ
dָרBאְלהָרְדַסְכַאב,אָבָררַמָאָה,הָרְדַסְכַאaְאlֶָא
,אָכיֵהְדe.רֶדֶחְבcִהeaָרֲאַלאָכיִרְצאָל.תֶקֶדְבִנ
אlֶָא,הָרְדַסְכַאeניְיַה,הeaָרֲאיֵדֲהַבְליִאג
ביִתְכcִיאַמ,אָבָררַמָאָהְו,אָלהָקeבֲאַו.ןיִדָדְצִל
םLְָו,BלBדiִָמםִיַנְרַק,הֶיְהzִרBאdkַָגBנְו')ה
,הָניִכLְיֵנְפaִןיִמcBםיִקיcִַצהָמְל.)א'efBעןBיְבֶח
kְרֵנaִבֲאָהיֵנְפeבֲא)ב,אָבָררַמָאְו.הָקeהָק
ןָמְחַנבַררַמָא.רָחְבneַהןִמהָוְצִמהָלcְָבַהְל
aַכָיהֶז,קָחְצִירBסיִנְכַהְללBחְלBןיִקָדְסִלְוןיִר,
בַר.ןיִקָדְסִלְוןיִרBחְלBסיִנְכַהְללBכָיBניֵאהֶזְו
.ויָרֲחַאְלBרBאהֶזְו,ויָנָפְלBרBאהֶז,רַמָאדיִבְז
.תיִעaְאָליאַהְו,תיִעaְיאַה,רַמָאאtָtָבַר
ףַטwְיִמיאַהְו,אָרBהְנLִCְמיאַה,רַמָאאָניִבָר
לe':kָכןיִסיִנְכַמןיֵאLֶםBקָמלkָ:יֵפeטwְיִא
,ןָנaַָרeנָתcְ.אָהיֵיeתֵאְל.יאַמיֵיeתֵאְלםBקָמ
גַגְוה,םיִנzBְחzַַהְוםיִנBיְלֶעָהתִיaַיֵרBחד)ג
,ןaְֵתַמe,ןיִלeלְורָקaָתֶפֶרְוו,לcְָגnִַהגַגְוַעיִצiַָה
ןיִכיִרְצןיֵא,ןֶמLֶתBרְצBאְוןִיַיתBרְצBאְוז
aְאג"בשר.הָקיִדBִמ,רֵמhָחַההBתֶקֶלaְתBC
רBחח,eהְניִמְרe.הָקיִדaְהָכיִרְצ,תֶקֶסְפַמeתִיaַַה
LֶaֵריֵבֲחַלםָדָאןיB,הֶזaBקָמדַעקֵדBםLֶiָדB
,תַעbַַמBדLֶiָםBקָמדַעקֵדaBהֶזְו,תַעbַַמ
BCתaְתֶקֶלBחַההhִָמ,רֵמBאלֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִןaַָר.aBִלBaְלhְַבְמרָאMְַהְו
אָיLְַק.הָקיִדaְהָכיִרְצdָניֵא,תֶקֶסְפַמeָהיzְֶחzַםיִרeדְסםיִנָבֲאַוםיִצֵעְותִיaַַה
,יֵאzַָתְבeיֵאlָיִעaְאָה,אָיLְַקאָלןיִרBחַאןיִרBח.ןיִרBחַאןיִרBחאָיLְַק,הnִhַָאהhִָמ
תBרְצBאְו.יאzַzָיִמcְאָהאָיְלcַיִמcְאָה,אָיLְַקאָלהnִhַָאהhִָמ.יֵעְציִמaְאָהְו
ןיֵאןֶמLֶתBרְצBא,הָקיִדCaְיִרָצןִיַיתBרְצBא,אָיְנַתָהְו,הָקיִדCaְיִרָצןיֵאןִיַי
עַבֶקLֵי,ןֶמLֶ.יnֵַנןֶמLֶ,יִכָהיִא.קzַtְֵסִמaְ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה.הָקיִדCaְיִרָצ
לֶבָבaְרָכLֵתBרְצBאNeָע,איiִָחיaִַריֵנzָ.הiִָתLְִלעַבֶקןיֵא)ד,ןִיַי;הָליִכֲאַל
kְאBרְצBןִיַיתaְִיץֶרֶאNְלֵאָרaְְסִמzַtְֵסִחבַררַמָא.קcָא,aֵיִרָצןיֵאםיִגָדיCaְהָקיִד.
בַררaַהaַָררַמָא.יֵרְטeזaְאָה,יֵבְרְבַרaְאָה,אָיLְַקאָל.הָקיִדaְןיִכיִרְצ,אָיְנַתָהְו
יֵרְמzַיֵבeיֵביִציaֵ,אtָtָבַררַמָא.הָקיִדCaְיִרָציֵריִקיֵבeיֵחְליִמיaֵ,אָנeה
יֵנtְִמ,קcBְבִלןיִקָדְסִלְוןיִרBחְלBדָיסיִנְכַהְלBתBאןיִביiְַחְמןיֵא.אָנzָ.הָקיִדCaְיִרָצ
.LְzַnַLיִאיִכיֵהLְzַnֵLִמיkִ,בָרְקַעתַנkַָסיֵנtְִמאָמיֵניִא.הָנkַָסיאַמ.הָנqַkַָה
,תֶלtBַמויָלָעהָלְפLֶpָץֵמָח)ה,ןַנְתָהְו,הָקיִדaְיִלהָמְל,לַפְניִא.לַפְנcִאָכיִרְצאָלט
לBכָיבֶלkֶַהkְLֶאָכָה,ויָרֲחַאtֵNַחְללBכָיבֶלkֶַהןיֵאLֶםָתָה.רָעBבְמkִאeהיֵרֲה
בַררַמָא.ןיִקfBיִנןָניֵאהָוְצִמיֵחeלLְ)ו,רָזָעְלֶאיaִַררַמָאאָהְו.ויָרֲחַאtֵNַחְל
,אeההָוְצִמואָלאָנוְוbַיאַהיִכְו.dָרְתaַיֵנieַעְליֵתָאְוטַחַמBלדַבאzֹאLֶnָ,יMִַא
,ב"הועָהןaֶהֶיְהֶאBLֶאיִנaְהֶיְחLֶiִליִבaִLְהָקָדְצִלBזעַלֶסרֵמBאָה)ז,אָיְנַתָהְו

יֵרֲה

אָתlִieַעְמיאַמLֵרָפְמdיnֵַקְל.הָקיִדְבִלהֶפָירpֵַהרBאLֶיֵנtְִמ
dָלאיִבָהְלCיִרָצןיֵאְו,תֶקcְֶבִנLֶlָdרBאָל.תֶקcְֶבִנdָרBאְל:הָקeבֲאֵמ
רֶדֶחaַםBקָמהֶזיֵאaְ.אָכיֵהְדe:םdaַiBָקְדaBאlֶָא,הָלְיaַlַרpֵַהרBא
,nָLַמרBחַהדֶגֶנ.הeaָרֲאיֵדֲהַלאָמיֵניִא:הeaָרֲאָהרBאְלdָלאיbִַסאָל
.ןיִדָדְצִל:הָרְדַסְכַאeניְיַה,אָליאnַַא
LֶחלBנְו':רBַגd'.Lֶַלדיִתָעלvַcִםיִקי:
'kָאBר'.LֶלLִאֵרְביֵמְיתַעְבLִחהֶיְהִיתי(:
תBמLְ('ויָנtָרBעןַרָקיkִ'ןlְLBִמ.'םִיַנְרַק'
.קיvַcִַל.'Bל':ה"בקַהדiִַמןיִרeרֲהַזְו.)דל
ןיִרְקַהְלןיִרeרֲהַזeכְלֵיה"בקַהלLֶויfִִמ
tְַהיֵנvַcְִו,םיִקיGאהֶיְהִיאBםָרLָהֶו
BרBא:הָקeבֲאָהיֵנְפaִרֵנkְאlֶָא,BרBאְל
אeהויָנָפְל,BזֲחBאָהםָדָאְו.ויָרֲחַאְל
aBְלִה,קֵדkָCהָקיִדְבִלהֶפָיןיֵא:aְתיִע.
ןיֵאְו,תִיaַַהתֶאריִעְבַיאLֶHאֵריָיְתִמ
CיLְִמיאַה:הֶפָיהָקיִדaְַהלַעaBִל
CיִרֲאַמLָCeְמִנרpֵַהרBא.dיֵרBהְנ
aִקְמBמB,ניֵאְוBדBקֵלaִציִפְקBֶא,תlָא
.יֵפeטwְיִאףַטwְיִמ:דָחֶאםBקָמaְחָנ
םיִפְטwBַה'ןLBְל,דיִמzָץֵפBקְוקָסְפִנ
.יאַמיֵיeתיֵאְללkָ:)לבiBִא('ַחleַמ
cְאָלzְקָמאָנBאם[LֶnַןיִסיִנְכaBכe':
םיִנBיְלֶעָה:לֶתLֶaַkB.]תִיaַַה[יֵרBח
יאcִַמרֵתBיםיִהBבbְַה.םיִנzBְחzַַהְו
ןיִחBנןיֵאְו,יאcִַמרֵתBיםיִכeמpְַהְו
.ַעיִצiַָהגַגְו:קcBְבִלCיִרָצןיֵא,LְzַnֵLִהְל
,עLetְָמeליִאBה,eCמָנאeהLֶפ"עא
ןֶהLֶlָןיbַbִרָאLְלָבֲא.קcBְבִלCיִרָצןיֵא
GיָהאeְמLetְָנַא.ַעיִצָי:ןיִעtֶבץ"יִר[:bַג
םיִנְתLֶpBץֵעלLֶ]גר"יֵיִטNְֶמ.לcְָגnִַה
הָקיִדCaְיִרָצBכzB,םיִלָכֳאָוםיִלBkֵכBתְל
םLָהָיָהםִאLֶ.רָקaָתֶפֶרְו:bBַגאGְו
םBקְמ.ןיִלeלְו:eהeלָכֲאתBמֵהaְַה,ץֵמָח
cִתַריzַגְנְרBןיִל:eְתַמaֵן.aֵַהתיzֶןֶב,
cְהַמcְַרkBLֶץֵמָחלLָאןֵכְו,םBרְצBת
dָתBאןיִדיִמֲעַמ.תֶקֶלBחַה:ןֶמLֶָוןִיַי
aִקְמBיִחְמםvַָחְלהlֵקzַLְיִמLֵַהיaַתִי,
Lֵי.תֶקֶסְפַמe:טַקְנאָתlְיִמְדאָחְרBאְו
ןBגkְ,עַקְרwַַלָהיֶלLeןיaֵקֵסְפֶה
LֶָהיֶלְגַרbְבBַמְלםיִהhָקָמדַע:הBם
LֶiָדBַמbַתַע.kְגBןLֶַהkBְרַהבָעלֶתaֵה:
eֵי.תֶקֶסְפַמLריִוֲאaֵןיLeםיִצֵעָלָהיֶל:
אָכָהאֵנzָאָקcְ.ןיִרBחַאןיִרBחאָיLְַק
ליֵעְליֵנָתָקְד.אָה:הָקיִדaְןיִכיִרְצןיִרBח
ןיֵאLֶ,יֵאzַָתְויֵאlָיִעaְ,ןיִכיִרְצןיֵא
אָהְו;אָיְדֶהaְיֵנָתָקְדkִ,ןLְzָיִמzַLְהָחBנ
aְיֵעָצְמֶא,LֶpBִהְלםיִחLְzַnֵL:cְִמcַאָיְל.
LֶbְבBְרַההָהaֵֵיְוהLריִוֲאzְַחzֶָהי
.יאzַzָיִמLְzָd:cְיִמzַLְהָחBנ,הaְֵרַה
ןיֵא,ריִוֲאתָצְקLֶiֵLיtִלַעףַא
רָצBא.קzַtְֵסִמLְzָd:aְיִמzַLְהָחBנ
LֶnְִסzַtֵֶמיֵהקpeְלןִיַיLeנָחְלBיִרָצC
aְהָקיִד,tְםיִמָעLֶַהMַnָLאיִבָהְלסָנְכִנ
zBִפeןָחְלMeַהלַעהֶלkָאeהkְLֶןִיַי
aְדָיB:ֵיLי.הָליִכֲאַלעַבֶקBהַעֵדeא
kַnָהLֶיִרָצןֶמCָכְלCָכְוCaְםָדָאיֵנ
eאיִבְמBקBעְסםֶדeיִרָצןיֵאְו,הָדC
ןִיַילָבֲא.איִבָהְלeןָחְלMַֻהןִמדBמֲעַל
תיiִַתLֶMְםיִמָעtְ,הiִָתLְִלעַבֶקןיֵא
,לֵאָרNְִיץֶרֶאaְןִיַיתBרְצBאkְ,קzַtְֵסִמaְהָקיִדCaְיִרְצַהְל.לֶבָבaְרָכLֵתBרְצBאNeָע:רָבaַcָיִקMַnָLaַָהןיֵאְו,לBמְתֶאלMִֶמהeaָרְמ]Bז[הָדeעְס
cְןָויֵכcִןיִליִגְרaBִלעַבֶקןיֵאLְִתiָתיB:אָהaְיִרָצןיֵא.יֵבְרְבַרCaְהָקיִד.LֶiֵLאְועַבֶקםֶהָלBיִרָצןיֵאְו,דֶמCמֲעַלBדeאיִבָהְלaְַהעַצְמֶאqְעeהָד:
הָדeעqְַהzBCִמדֵמBעLֶיִפְל.הָקיִדCaְיִרָצ:הָוֲעLַ.יֵריִקיֵבe:חַלnֶַהתיaֵ.יֵחְלִמיaֵ:איִבָהְלeדBמֲעַלCיִרָצְו,דֶמBאְועַבֶקםֶהָלןיֵא.יֵרְטeז
.ןֶהיֵניBaֵדָיסיִנְכַהְלאGלָבֲא,ןִיַעָהתיִאְרַמְלאlֶָאםיִנָבֲאלbַתֶאקcBְבִלBתBאןיִביiְַחְמןיֵא,ןָיְנaִַהלַפָנםִא.לַפְנcִ:תBרֵנְוחַלֶמאיִבָהְל
eִמzְִחlָהkְLֶַההָיָהkBַקלֶתiִָנםיLְzַnֵLaְחBְכַעְו,ויָרLֵָיְולַפָנויLLַָסםkַָרְקַעתַנaִםי,LֶcְַרkָיִלןnָאֵצaְַאLְtBתeַגְבlִןי:aְLֶַהןיֵאkֶכָיבֶלBל
אLְzַָהיֵתָאְו,ןֵכָלםֶדBק.טַחַמBלדַבאzֹאLֶnָ:םיִחָפְטהLָלLְ,בֶלkֶַהתNַיִפֲחהkַnָ,אָיְנַתְו.)טב"פaְ]דש"רdָלLֵרָפְמיִכָה.ויָרֲחַאtֵNַחְל
:הiִָמְתaִ,אeההָוְצִמַחיִלLְואָלkBְרָצְלeהָוְצִמְלןיkַeְֵתִמcְ.ג"הכְו:קfBיִנְואeההָוְצִמַחיִלLְואָל,טַחnַַלףַאןיkַeְֵתִמcְןָויֵכְו;dָרְתaָיֵנieַעְל

יֵרֲה

ָהיzְֶחzַןַיְנִעְלcִ,י"LִַרLֵריtֵ.תֶקֶסְפַמeתִיaַַהBCתaְתֶקֶלBחַההhִָמ
אlֶָא,תֶקֶלBחַהרַמיֵמְלל"האָלeLBריֵפְלcִ,הLֶָקְו.יֵריְיַמ

eניְיַה'תֶקֶסְפַמeתִיaַַהBCתaְתֶקֶלBח',LֵרָפְלLֵיאlֶָא.אָלeתְותֶקֶסְפַמ
Lֶnepַתַחaְַהעַצְמֶאaַח'ְו,תִיBניְיַה'תֶקֶלeLֶnַbִַמתַעkBכְללֶתBניֵאְולֶתBכָיBל

הnִhַָהיbַaֵלַעאlֶָארֵחַא]הדvִַמרBבֲעַל
ןיֵאcְרַמָאָקְו,ָהיzְֶחzַרBבֲעַיְוַחLeָיBא
עַמLְַמןֵכְו.יִמיִנtְַהדvַַלהָקיִדCaְיִרָצ
aַרְיeLַייִמְל(eַבzBְפֶסzָכא(.cְרַמָאָק,
תֶצֶצBחאיִהLֶהhִָמ,רֵמBאג"בשר
םיִנָבֲאַוםיִצֵעְו,תִיaַַהBCתaְ]ותֶקֶלBחַה
BניֵאְוןBציִחַהדַצקֵדaB,ָהיzְֶחzַםיִחepָמ
aBַהדַצקֵדtְיִמיִנ.eִמzBCרְיַהeLַיִמְל
םיִצֵעaָdיֵנָתָקcְאָתיְיַרָבcְ,עַמLְַמ
אָהְו.הָקיִדCaְיִרָצןיֵאןַניִסְרbָםיִנָבֲאַו
,םיִנָבֲאַוםיִצֵעLֶiֵLאָכָה,יLַpְֵמאָלְד
ןיֵאkָCליִבdLֶaִLְיֵלעַמLְַמאָלcְםMeִמ
CֶרcֶןיֵאcְםMeִמ]]זאlֶָא[,הָקיִדCaְיִרָצ
אָה,יLַpְֵמe.הnִhַָהתַחzַרBבֲעַלְוַחLeָל
cְיִמcַיִרָצםָתָה,אָיְלCaְיִפְל,הָקיִד
LֶבְגָהיֶלְגַרBכָיְוןיִהBבֲעַללBרzְַחzֶָהי
aְGאLְִחiַָניִא.היnֵיaְיִמcַצ"אאָיְל,cְאָל
Lֵיְו.רBבֲעַלְוbַaָdלַעתBלֲעַלאָחיִנ
,אָתיְיnַָקC'aְיִרָצןיֵא'יִסְרָגcְםיִרָפְס
eיִרָצ'אָתיְיָרְתָבְבC'.eזאָסְריִגיִפְלBטַקְנ
.אָתeבְרִל'ָהיzְֶחzַםיִרeדְסםיִנָבֲאַוםיִצֵע'
ןיֵא'eהיְיַוְרַתaְסֵרbָלֵאְנַנֲחeניaֵַרְו
אָלאָתיְיnַָקְבִדאָהֵמCיֵרָפe,]ח'Cיִרָצ
aָדְסםיִצֵעןַניֵעeםיִר,eאָתיְיָרְתָבְבaָןַניֵע:

.ויָרֲחַאtֵNַחְללBכָיבֶלkֶַהkְLֶאָכָה
eָכְלCניֵאBtָטeֶארlִָמאtְיֵנ

,תֶלtBַמיbַaֵעַמLְַמְדאָהְו.הָנqַkַָה
cְַהםִאkֶכָיבֶלBַחְללtֵN,ניֵאBkִבְמBרָע
תַנkַָסיֵנtְִמרַטtְיִמאָלְו,BרֲעַבְלCיִרָצְו
יאcַַוcְ,םָתָהיֵנאLָ,י"ִררֵמBא.בָרְקַע
םיִמָכֲחeהeחיִרְטִה,ץֵמָחאkָיִא
;אָניִצֲחַואָרָמaְםיִלֲעtB]טריNְkִַהְל
אG,ַעeדָיץֵמָחֶהןיֵאLֶ,אָכָהלָבֲא

:)לeהeחיִרְטִה
Lֶiְִזkֶה
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טפשמןיע
הוצמרנ

ע"שוטד'להםש'יימאטמ
:וףיעסםש

ע"שוטםש'יימגבנ
קשחןייעו[אףיעסםש

:]המלש
ע"שוטוהכלהםש'יימדאנ

:דףיעסםש
םשע"שוטםש'יימהבנ

:הףיעס
םשע"שוטםש'יימוגנ

:וףיעס
םשע"שוטםש'יימזדנ

:גףיעס
ההכלהםש'יימחהנ

:ז"סםשע"שוט
םשע"שוטםש'יימטונ

:חףיעס
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=
םלשהרואהרות

אGרֹאְֹשםיִמָיתַעְבLִ)א
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה
eטי,ביתומש[:ץֶרָאָהחַרְזֶאְב[
לֵחֵהלBדaַbָֹשtֵַחְיַו)ב
eַבwָןֹטkִlַָוהiִnַָהאֵצbַָעיִב

aְְמַאzַתַחaִןִמָיְנ:
]בי,דמתישארב[

ֹשtֵַחֲאאיִהַהתֵעaָהָיָהְו)ג
תBרaַpֵםִיַלeLָרְיתֶא
eְדַקָפzִָנֲאָהלַעיLִםי
םֶהיֵרְמLִלַעםיִאְפwַֹה
ביִטיֵיאGםָבָבְלaִםיִרְמֹאָה
]בי,אהינפצ[:ַעֵרָיאGְוָיְי
ֹשֵפֹחםָדָאתַמLְִנָיְירֵנ)ד
kָזכ,כילשמ[:ןֶטָביֵרְדַחל[
םִיַנְרַקהֶיְהzִרBאdkַָגֹנְו)ה
:הfֹֻעןBיְבֶחםLְָוBלBדiִָמ

]ד,גקוקבח[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(ןיאשא"נ]א
ודצמתיבהלצאךומנןינב]ב
,)ב"בם"בשר(וירוחאמוא
ריקמעופישבדרויוגגו
:עקרקבעובקןורא]ג:תיבה
:)ןוילג(]ג"בשרל"צ[]ד
:דצלץנאש'סותוי"כ]ה
)ס"ד(רתוימ"תקלוחה"]ו
תצצוחאתפסותבסרגא"רגהו
)ןוילג(ל"שר]ז:תקלוחו
תצקמב]ח:א"שרהמ'יעו
ח"ב(ח"ר'יפבותכאל'סות
ל"צדנ]ט:)גלתןמיסח"וא

:)מ"האב(רוכשל

י"שריטוקיל=
אוהשכרואמןושל.םינרק
הארנבקנהךרדחרוזובקונ
תומש(ןכוןיטלובםינרקןימכ
.ודימ.וינפרועןרקיכ)ד"ל
'גקוקבח[םהלואבה"בקהלש
ןיאו.רעובמכאוהירה.]'ד
לבדועןאכןיאדורעבלךירצ

.].בממ"ב[הארי
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ח

יֵתָאקַדְבcִרַתaָאָמְליcִ.רeמbָקיcִַצהֶזיֵרֲה
םMeִמ,רַמָאקָחְצִירaַנ"ר.dָרְתaַיֵנieַעְל
ןיLֶaֵרBח,אָיְנַתcְ.איִהBמיֵלְפe,םיִרְכpַָהתַנkַָס
,תַעbַַמBדLֶiָםBקָמדַעקֵדaBיאnַַרֲאַליִדeהְי
Bמְצַעלkָא,רַמָאBמיֵלaB.tְִלBaְלhְַבְמרָאMְַהְו
אָמיֵניִא.הָנkַָסיאַמ.הָנqַkַָהיֵנtְִמ,קֵדBaBניֵא
.LיLְzַnַיִאיִכיֵהLיLְzַnַיִאיkִ,םיִפkְLָתַנkַָס
קיqִַמאָלְואָרBהְנeאָמָמְיLיLְzַnַיִאיkִםָתָה
קיqִַמeאeהאָגָרeLְאָיְליֵלאָכָה,dיzְֵעcַַא
הָוְצִמיֵחeלLְ)א,רָזָעְלֶאיaִַררַמָאָהְו.dיzְֵעcַַא
,יֵנאLָאָקיfֵיֶהַחיִכLְִדאָכיֵה.ןיִקfBיִנןָניֵא
Lֶpֶַו')ארַמֱאiֹרֶמאLְמeיֵאלֵאCֵלֵאCְוLָעַמ
Lָאeַו,יִנָגָרֲהַולiֹתַלְגֶע'הרֶמאaָרָקzִwַח
aְֶדָיE'גְוB'.aָעeיִמpֵיdיֵנָה,בַרֵמaְיֵנaֵבַרי
cְיִריְיָדaְהַמ,אָגאָבeֲחַואָמְדַקיֵתיֵמְלLBאָכ

.אָנְעַדָיאָל,eהְלרַמָא.יאַמליִזיֵנ.יִראeְַצלַעְויַלֲעeתיֵנ)ב,eהְלרַמָא.בַריֵבְל
.ןָתָריִזֲחaַאGְוןָתָכיִלֲהaַאGןיִקfBיִנןָניֵאהָוְצִמיֵחeלLְ,רָזָעְלֶאר"א,רַמzְיִא
kְןאַמ,kִיאַהיzַpָא.cְיִסיִא,אָיְנַתaֶהְיןeאהָדBרֵמ,kְַלtֵיLֶהָרְמָאzBהָר
הiַָחןיֵאְורָפֲאaָהָעBרEְתָרtָאֵהLֶzְדnֵַלְמ,'EְצְרַאתֶאLיִאדBמְחַיאGְו')ב
,ו"קםיִרָבְדאGֲהַו.dָתָקיfִַמהcְָלeחןיֵאְוהLְtַָאaָתֶרwֶַנְמzְEְלָגְנְרd,zַָתָקיfִַמ
eֵאהָמle,LֶcְַרkִָלןfBיִנןָניֵא,קfBןיִק;aְםָדָאיֵנ,LֶןיֵאcְַרkִָלןfBתַחַאלַע,ק
kַnַָכְוהnֶָאיִלןיֵא.הlָאaַהָכיִלֲה,aִַמהָרָזֲחpַןִי.zַמְלeלדBגרַמ('eַבָתיִנָפaֹרֶק
leיִפֲאcַרַחַאֵמיִכְו.םBלEaְLְָלָהָאאָצְמִתְוCֵלLֶzֵדnֵַלְמ,'Eיֶלָהֹאְלzְָכַלָהְו
aַהָריִזֲח,aַַרְדִכְל.]איִלהָמְלהָכיִלֲהaִַאיnִי.cְַאר"אnִי,kָםָדָאלLֶiֶLלB
אcַָאבַררaַןיִבָאר"א.לֶגֶרְלהֶלBעןיֵא,עַקְרַקBלןיֵאLְֶו°;לֶגֶרְלהֶלBע,עַקְרַק
יֵלBעeהְיאLֶHיֵדkְ.םִיַלeLָריaִרַסpBיbִתBריtֵןיֵאהָמיֵנtְִמ,קָחְצִי'ררַמָא
םִיַלeLָריaִרַסpBיbִתBריtֵלBכֱאֶלאlֶָאeניִלָעאGאֵלָמְלִא)ג,םיִרְמBאםיִלָגְר
cַiֵניe,ִלֲעתאָצְמִנiָהיLֶHִלאLְָמd.kַiBאֵצaBררַמָא'cBְסzַיאaְַי'רpִַמ,יאtְיֵנ
אֵלָמְלִא)ג,םיִרְמBאםיִלָגְריֵלBעeהְיאLֶHיֵדkְ.םִיַלeLָריaִאָיְרֶבְטיnֵַחןיֵאהָמ
GניִלָעאeֶאlָחְרִלאBץaְַחnֵאָיְרֶבְטיcַiֵניe,ִלֲעתאָצְמִנְוiָהיLֶHִלאLְָמd:
eַבnָרְמָאהeב'LeרBכְותe':ְרַמzֵןאַמףcְרַכLְיֵמd.רַמָאָקיִכָהב,kָקָמלBם
LֶןיִסיִנְכַמןיֵאaBיִרָצןיֵאץֵמָחCaְאְו,הָקיִדBרְצBאְוןִיַיתBרְצBתLֶַנןֶמnֵןיֵאי
ץֵמָחaBןיִסיִנְכLֶnַםBקָמ,ףzְֵרaַnַתBרLeיeLְzֵרְמָאהnַָבe.הָקיִדCaְיִרָצ
eְסִמְבzַtֵא"שב:קLְzֵיLeרBכְותe':הְיבַררַמָאeהָד,LְzֵיLeרBתLֶרְמָאe,ןִמ
dיֵתָוkְאָיְנzַ.)דםאbַןיִמkְתַחַאהָרLe,רַמָאןָנָחBייaִַרְו.הָרBקיֵמLְדַעְוץֶרָאָה
cְהְיבַרeהָד,zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַרaִייBןָנָח.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְהְיבַרeהָד,aֵתיLַnַיא
ץֶרָאָהןִמ,eרְמָאLֶתBרLeיeLְzֵ;ףzְֵרnַַהלkָיֵנtְלַעתBרLeיLְzֵ,םיִרְמBא
,ףzְֵרnַַהלkָיֵנtְלַעתBרLeיLְzֵ)ה,ןָנָחBייaִַרdcְיֵתוָוkְאָיְנzַ.הָרBקיֵמLְדַעְו
הhַָמLֶlְְוהpֶָמיֵהםיִנְפLֶlִ;הָרwBַהתֶאהָאBרהָנBיְלֶעְו,חַתtֶַהתֶאהָאBרהָנBציִח
ןֵהLֶתBנBציִחַהתBרLeיLְzֵםיִרְמBאלlִֵהתיaֵ:הָקיִדCaְיִרָצןיֵאהpֶָמיֵה
םיִנְפLֶlְִוהָנBיְלֶע,רַמָאלֵאeמeLְ.הpֶָמיֵההhַָמLֶlְְוהָנBיְלֶעג,בַררַמָא:תBנBיְלֶעָה
יֵאzַzָיֵטeעַמְל.יֵנָתָקתBנBיְלֶעאָהְו.תBנBציִחקיֵיcָ.בַרְדאָמְעַטיאַמ.הpֶָמיֵה
.תBנBיְלֶעקיֵיcָ.אָמְעַטיאַמ.הpֶָמיֵהםיִנְפLֶlְִוהָנBיְלֶע,רַמָאלֵאeמeLְ.אָתיָיzַָתְד
dיֵתוָוkְיֵנzָאיiִָחיaִַר.אָתאיָיeַָגְדאָתאיָיbַeָיֵטeעַמְל.יֵנָתָק]בהָנBציִחאָהְו
cְכְו,)הבַרelְהezַpָיֵאzָנekְיֵתוָוdcִLְמeאָתְכְלִהְו.לֵאkְיֵתוָוdcִLְמeגלֵא[:

'ינתמ

אlֶָא,הBNֶעdָמLְִלאLֶHןַניִרְמָאאָלְו,הֶזרָבָדaְ.רeמbָקיcִַצהֶזיֵרֲה
Bמְצַעתַאָנֲהַלףַאןיkַeְֵתִמe,הָקָדְצתNBֲעַלeהBLֶvִeָאְרaBתַוְצִמםיiִֵק
LֶiְִזkֶהaָdעָלBַהםָלaָאאBLֶiִיְחeaָויָנ:aָרַתcִתֶארַמָגְו.קַדְבkָל
רBחלBLֶמְצַעלkָ.קֵדBaBניֵאBמְצַעלd:kָָרְתaָיֵנieַעְליֵתָאהָוְצnִַה

םיִפkְLָיִרְכpַָהרַמאֹיאLֶH,קֵדBaBניֵא
יִרְכָנd.cְיzְֵעcַַאואָלְו:יִלהNָָע
.'CֵלֵאCיֵא':BזהָליִלֲעaBִללֶאםNeָל
BחeלLֶMְיtִלַעףַאְו.דִוcָתֶאַחLBְמִל
LֶקָמלBאֵרָיהָיָהיֵרֲה,הָיָהם:aְיֵנ
aֵבַרי.zַַהםיִדיִמְלvְַרְלםיִכיִרaָם
.יֵגאָבaְיִריְיָדcְ:בַריֵנeaְרְקןיִיַדֲע
aִםיִרָפְכLֶaְהָעְקִב,eְנַקז"ַעַלְבtִדֶא"י[:
םLְkֵַה.אָכLBֲחַואָמceִקיֵתיֵמְלeהַמ
,LַCְחMֶzִֶמeרַחMַַהתBלֲעםֶדBק,בֵרֲעַהְו
kְלeֵיםLַהןִמאֹריִלםֶהָלnַfִלַעְו:םיִקי
אGיאcַַוcְ,ןָקיfֵֶהLֶנBעאֵהְי.יִראeְַצ
.ליִזיֵנ:םֶהיֵלֲעהpָיִגְמהָוְצnִַהe,LֶקfBִי
ןיִלBכְיםeלkְ.יאַמ:LַCְחMֶzִֶמאָזיeLְtִאְל
:אBGאהָרָזֲחaַףַאהָוְצnִַהלַעBCמְסִל
kְַלtֵיLֶהָרְמָאzBִמ.הָרzBCLֶהָרְמָא
zBהָרkָC,נָאeןיִדֵמְלLֶחיִטְבִהBַהkָתeב
LֶHיאefַמָמקBנB,לָכְוLֶkֵןbeפBcְןיֵא
cְַרkBִלfBק,cְיֵלתיִאםָדָאdַמfָואָל(

יaִַרְדB:kִפeגaְקfָיִנתBיְהִלריִהָמBניֵאְו
:אָתֲאיnִַאיaִַרְדִכְלאnַָקאָרְק.יnִַא
tֵריBתbִיpBתְמ.רַסeדֹאְמןיִק,kִיִרְמָאְד'
aִכָרְבBת)cַניְיַהְו.).דמףekִיpֶזתֶר(,Lֵם
ןאַמףzְֵרַמ:לֵאָרNְִיץֶרֶאaְהָניִדְמ
cְרַכLְיֵמd.רְטָפְלBַהןִמaְהָקיִד,cְאָק
:eרְמָאהnַָבeרַמָאְו]האnַָקאdzַpַָמְתַמ
םBקָמלkָאLָיֵריֵנָתָקcְ.רַמָאָקיִכָה
Lֶכןיִסיִנְכַמןיֵאe',ליֵעְלןַניִרְמָאְו,kָל
תBרְצBאיֵיeתיֵאְל,יאַמיֵיeתיֵאְלםBקָמ
הnַָבe,ןַניִרְמָאיִכָהםMeִמe,ןֶמLֶָוןִיַי
Lֵרָפְמe.הָקיִדCaְיִרָצןnַָקְלeרְמָא
aְקָמBםLֶnַןיִסיִנְכaBיֵמָדיִכיֵהְו,ץֵמָח,
kְגBןaְְסִמzַtֵק:LְzֵיLeרBתLֶרְמָאe.
aֵתיLַnַא(יאBדַעְוץֶרָאָהןִמ:)םיִרְמ
LְקיֵמBהָר.cֶֶרCאָהBַסְלןִיַייֵרְצcֵר
ןיִאְלַמLֶnְדַעתBרLeתBרLeןֶהיֵתiBִבָח
kַָהעַקְרַקלnְַרzֵחְו,ףBןיִרְזeַמpִןיִחי
תBנzBְחzַתBרkְLeתיִבָחלַעתיִבָח
ןָתBאLֶ,יאLַnַתיaֵיִרְמָאְו.הָרwBַהדַע
LְzֵיLeרBציִחתBנBא,תBָתdLֶרBהָא
ףzְֵרnַַהלkָבַחBריֵנtְלַעחַתtֶַהתֶא
ןִמקcBְבִלCיִרָצ,ָהיֶרֲחַאLֶlְהָרMeַהְו
Bמkְ.הָרBקיֵמLְ:הָרְקzִַהדַעץֶרָאָה
'LְַהיֵמMָםִיָמ')zְִהlִי'רְו:)חמקםיBןָנָח
,יאLַnַתיeaֵרְמָאLֶתBרLeיLְzֵ.רַמָא
דַעְוץֶרָאָהןִמהָנBציִחהָרLeאיִה
zִחְו,הָרְקBרֵזeבBקֵדkִָבָחֶהלiBת
aBְחָרְוkBְרָאלkָיֵנtְלַעתBנBיְלֶעָה
Lְֶרַמלzֵף,LֶתאֵרְקִנאיִהףַאLeהָר
:הhַָמְלהָלְעַמְלִמתBנְמִלָתאaָםִא
bַחאיִה.םא(bֲִעַו,תיִנוָוְיל"ֶמיNeהָי
kְןיִמkָףLֶlָנetְתeהָח.Leתַחַאהָר
kְןיִמbַניְיַה,םאeLeהָרaְִוהָפיִקְזLeהָר

:הָנBציִחלLֶ.הpֶָמיֵהםיִנְפLֶlִ:תBרMeַהגbַלekָניְיַהcְ.הָרwBַהתֶאהָאBרָה:גbַָהְוץeחaִַמתִיaַַהלֶתkBקֵדaBַהםָדָאkְ,הָביִכaִLְהָנBיְלֶע
אG,הָנBיְלֶעיאַה.הpֶָמיֵההhַָמLֶlְְוהָנBיְלֶע:ביֵסָנאָקןיִתיִנְתַמ.'eכםיִרְמBאלlִֵהתיaֵ:הָקיִדaְהָכיִרְצdָניֵא,הָנBיְלֶעלLֶ.הpֶָמיֵההhַָמLֶlְְו
kָלbַַהגMeרBתaְאBֶרCַהnְַרzֵרַמָאָקף,kִַררַמָאְדaִייBַאןָנָחlִיaָתיֵבְדאLַnֶַא,יאlָאLeלַעתַחַאתיִבָחתַרtְריֵנBבַחkַָהלnְַרzְֵו;ףGא
הָנBיְלֶעָהןִמהhַָמְלתַחַאתיִבָחתַרLeדBעְו.הpֶָמיֵההhַָמLֶlְְו:הָרwBַהתֶאְוחַתtֶַהתֶאהָאBרָההָרdLeָתBאאlֶָא,הָרwBַהדַעְוץֶרָאָהןִמ
גַגaְ.הpֶָמיֵהםיִנְפLֶlְִוהָנBיְלֶע:יִכָהיֵרָקaBחַתtֶַהLֶלֶתkBַהאlֶָא,רַמָאָקnָLַמcBְגֶנkְואָלחַתtֶיאַהְו.חַתtֶַהדֶגֶנkְהָפeקfְַההָרMeִמ,איִה
,ןיִתיִנְתַמdcְיֵתeעָמLְַמkְהpֶָמיֵהםיִנְפLֶlְִוהָנBיְלֶערַמיֵמְליֵעaָאָלcְ.בַרְדאָמְעַטיאַמ:ףzְֵרnַַהלkָיֵנtְלַעתBרLeיLְzֵקֵדaB]ותiִֹבָחֶה
cְיְלֶעןיִתיִנְתַמאָהBנBיֵנָתָקת:cָציִחקיֵיBנBאְו.תBָתdLֶlִציִחואָלםיִנְפBבַררַבָסאָקְו.איִההָנ,cְַתpָיִנְתַמְדא'aַציִחBנBתcָקaְיִלMָיֵנd,
:איִההָנBיְלֶעואָלהhַָמלLֶאָהְו.תBנBיְלֶעקיֵיcָלֵאeמeLְ:ָהיzְֶחLֶzְַותיLִיִלLְןBגkְ.אָתיָיzַָתְדיֵאd:zַzָיֵנMָיִלaְקָדאָלתBנBיְלֶעaָלָבֲא

'ינתמ

LֶiְִזkֶעָלהBַהםָלaַָצהֶזיֵרֲהאcִקיbָמeבָא(ןַנְתִדָהְו.רBג"מא"פת(
לaֵַקְלתָנְמלַעבַרָהתֶאןיLַnְLְִמַהםיִדָבֲעekַיְהzִלַא

tְניְיַה,סָרeaְג"הכ,LֶםִאGאzָבBלאBאBָתdַהhBהָבLֶהeַצְמאtֶה,zBאֵה
eַהלַעטֵרָחְתִמvְהָקָדLֶָעNָיִמלָבֲא;הLֶניֵאBzBאֵהeַצז"ה,טֵרָחְתִמcִקי
bָמeַמןֵכְו.רLְעַמaְיֵרLַמqֶה"רתֶכ
)cַדף.(eַקקֶרֶפְבnָב"בְדא)cַט):יף(:

הָעBרEְתָרtָאֵהLֶzְדnֵַלְמ
aָרָפֲא.eיֵרָדָק'תֶא'ֵמL,

:Eְצְרַאְללֵפhַָה'Eְצְרַאתֶא'

,רַמאzֹםִאְו.יnִַאיaִַרְדִכְל
יִלהָמְל'תֶא'אLְzַָהְו

אcְG,י"ִררֵמBאְו.הָכיִלֲהLaַַרְדיִמְל
;cֵLaָdַחְתLֶpִרָבcָםMeִמ°אlֶָאבzְַכִנ
'תֶא'יnֵַנבַתE'kְְצְרַא'ceLcְִחםMeִמ
:Cיִרְטְציִאאָלcְבbַלַעףַא,Lַרְדִמְל

,י"ִרְלהֶאְרִנ.תBנBציִחקיֵיcָבַר
cְרַבָסבַרcְיִאkָיֵפְטקַדיֵמְלא

;אLָיֵרaְןַנְתcִםMeִמ,תBנBציִחֵמ
eLְמeרַבָסלֵאcְיְלֶעֵמBנBיִאתkָקַדיֵמְלא,
kֵןָויcְיְלֶעBנBציִחַאתBנBיֵאָקתeֵרָפְמL

:תBנBציִחןֵההָמ
ןיֵא

טפשמןיע
הוצמרנ

ץמחתוכלהמב"פ'יימאזנ
טלןישעגמסה'לההצמו
:זףיעסגלת'יסח"ואע"שוט
םשע"שוטםש'יימבחנ

:גףיעס
ע"שוטוהכלהםש'יימגטנ

:טףיעסםש

=
לאננחוניבר

הוצמואלג"הכוןנירמאו
וזעלסרמואהאינתהואיה
ינבהיחישליבשבהקדצל
אבהםלועלהכזאשליבשב
'יקרפו.רומגקידצהזירה
היתעדחסמאמלדןנישייח
וניאוירמגלץמחתקידבמ
ןיאשטחמהלעאלאשפחמ
בר:וילעןגהלהוצמםש
םושמרמאקחצירבןמחנ
אלשירכנונכשתנכס
ינכשידוהיהרמאיווהודשחי
לתוכבילהשועםיפשכ
ל"יקדג"עאו.והנכסיו
ןיקוזינןניאהוצמיחולש
ינאשאקיזהאעיבקדאכיה
לואשעמשוךלאךיאביתכד
םייקללאומשאהוינגרהו
ךלוההיההוצמאיהש'הרבד
עובקקזיהשישםוקמבאלא
רמאיו'אנשיאהאןניכמסאל
ועב:ךדיבחקתרקבתלגע'ה
םינכוששבריבינהברמ
הלילבואבישוהמתודשב
ורזחיוד"מהבלסנכילרחשב
ואקזיהמןיששוח'כשחשמ
ילעואביםהלרמא.אל
ינאוואובירמולכיראוצלעו
םהבהיהיאלשםהלברע
ןתריזחבאלוןתאיבבאלקזיה
יסיאאינתדאנתיאהיכןאמכ
הרמאשיפלכרמואהדוהיןב
תאשיאדומחיאלוהרות
ןיאהמינפמ:ךתולעבךצרא
םילשוריברסוניגתוריפ
ולאםילגרילועורמאיאלש
תוריפלוכאלאלאונילעאל
היילעתאצמנווניידוללה
ןיאהמינפמוהמשלאלש
:'וכוםילשוריבאירבטימח
.תורושיתשורמאהמל
ףתרמןאכבריכזהימ'ישקא
ורמאהמלרמאישדעללכ
'יקרפוףתרמבתורושיתש
ןיאשםוקמלכאנתדןויכ
ךירצןיאץמחובןיסינכמ
ףתרמד'יעמשאליממהקידב
המלןכםאהקידבךירצןיא
ףתרמבתורושיתשורמא
יכיהץמחובןיסינכמשםוקמ
בררמא:ונממקפתסמבימד
ןמורמאשתורושיתשהדוהי
'רהרוקימשדעוץראה
ןימכ'אהרושרמאןנחוי
ףתרמהששממרמולכאמג
תאהאורההנוציחההרושה
תאתואורהתונוילעהוחתפה
ינוויאמגןימכוהזתורוקה
רמואה"ב:והייורתכאינתו
ןהשתונוציחהתורושיתש
תורושהלכ'יפ.'ונוילעה
םלכלשםהישארףתרמבש
לכידצותורוקהתאתואור
.חתפהתאתואורתורושה
הנוילעבררמאךכיפל
קיידדהנמיההטמלשו
תורושהלכשפ"עאותונוציח
ןלכחתפהדגנכשםהישאר
םיתשאצומךניאתונוציח
םאאלאתחאכתונוציח
הרושהחקתוטישפת
יכהנמיההטמלשוהנוילעה
ץראהןמתחאהרושחקתםא
הנממםינפבשהרוקימשדעו
ברקיידותארקנתימינפ
תורושהישארתונוציח
תינוציחחתפהינפתואורה
ןהשינתקהזםושמושממ
הלעממיכךדמללתונוילע
הנוציחלאומשו.ליחתמ
קיידאוהדהנמיהםינפלשו
תונוילעהרמולכתונוילע
םיתשאצמתאלואקוד
אנוגיאהיכאלאתונוילע
תונוציחינתקהמינפמו
תישילשההרושהןמיטועמל
ןיא]זלכהירבדשםינפלו
אייח'רינאת.הקידבךירצ
ונתיאנתוהלכוברדהיתווכ
ןלאמייקדג"עאו.לאומשכ
וזוירוסיאבברכאתכלה
יאנתוהלוכדןאכאיהרוסיא
היתווכאתכלהלאומשכונת
תויבחאלמאוהשתיבךכלה
הצקהלאהצקהןמןיילש
הרוקימשדעתיבהעקרקמו
הרושהקדובףתרמוהז
םינפלשוחתפהתאהאורה
ימשמקדובןהינשולאהנמיה
:וידועקרקהדעוהרוק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןילוח:טלןישודיק.איאמוי)א
,].להרזהדובע[)ב,.במק
.אכהליגמתופסותןייע[)ג
ךרעךורע[)ד,]אלמלאה"ד
,]הכופה'דומכשריפםג
,ב"הא"פאתפסות)ה
,.והליגמ)ז,:בףדק"ב)ו
,].הנןיבוריעי"שריפןייע[)ח
שארתופסותבע"עו[)ט
הדובעבוליבשבוה"ד.דהנשה

.]תנמלעה"ד.טיהרז

ס"שהןוילג=
ןכו.עקרקולןיאשו'מג
:האפדג"פסימלשוריבאתיא
'וכוא"רדכלה"ד'סות
.שדחתנשרבדםושמ
א"עטיתועובשאתיאדכ
תינשנוהרמאנשהשרפלכ
רבדליבשבאלאתינשנאל

:הבשדחתנש

=
םלשהרואהרות

CֵלֵאCיֵאלֵאeמLְרֶמאiַֹו)א
רֶמאiַֹויִנָגָרֲהַולeאLָעַמLְָו
Eֶדָיaְחzִwַרָקaָתַלְגֶעָיְי
:יִתאaָייַלַחaְֹזִלzְָרַמָאְו

]ב,זטאלאומש[

EיֶנtִָמםִיLbBיִרBאיkִ)ב
אGְוEֶלֻבbְתֶאיzְִבַחְרִהְו
EְצְרַאתֶאLיִאדֹמְחַי
aֲַעGְתEאָרֵלBתֶאתtְָיְייֵנ
םיִמָעLtְלELָיֶהGֱא

aַMָדכ,דלתומש[:הָנ[
םBקzָaַnְָלַכָאְוzְָלMִַבe)ג
EיֶהGֱאָיְירַחְבִירLֲֶא
aBeַבָתיִנָפaְֹכַלָהְורֶקzָ

]ז,זטםירבד[:Eיֶלָהֹאְל

=
םינויצותוהגה

אלאבקעיןיעהתסריג]א
ל"צ]ב:)ןתיאהפצמ(
לכמ[]ג:)ש"שר(תונוציח
םינורחאוםינושארםיקסופה
היהאלדחכומברכוקספד
היתווכאתכלהו"םתסריגב
ט"יותהבתכןכו."לאומשד
בחרמ]ד:)ןוילג(]יתשה"ד
אתיל"אמק"]ה:תודשלש
:)ס"קד(ןוכנה"כוי"כב
:)י"תכ(תויבחהגגבל"צ]ו
ליעליאקוס"טןאכשי]ז

:)ש"ב(ש"בירבדא

י"שריטוקיל=
םא.רומגקידצהזירה
הזרבדלע.].דה"ר[ךכבליגר
.רסוניג.]:יב"ב[וזהבשחמו
תוכרב[תרנכםיץראתוריפ
ינווילמיג.םאגןימכ.].דמ
ונלשהפופכףכןימכיושע
ל"רהכופהל"צםשהרעהבו[
איהשךהחותפואהטושפףכ
תינויתוא.].הנןיבוריע[]הכופה
ונלשהטושפףככהיושע

.]:גנםיחבז[
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