
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְדכםיִחָס.

רqeיִאְלןָיְנִעeהֵנzְ,הָליִכֲאַלןָיְנִעBניֵאםִאְו
ןיִרqeיִאלkָףַא,הָפיֵרaִNְןאkָהַמיִא.הָאָנֲה
LֶaַzBהָרaִNְאאָרְקרַמָא.הָפיֵר('aַwֶֹדLaֵָאL
zִOָףֵר',aַwֶֹדLaִNְןיֵאְו,הָפיֵרkָיִאלqeןיִר
LֶaַzBהָרaִNְיאַהְו.הָפיֵר'aַwֶֹדLaֵָאL
zִOָהיִכָהְל'ףֵרeיִמיאַה,אָתֲאַדאaָיֵליֵעd
,רֵמBאןBעְמLִיaִַר,אָיְנַתcְ)א.ןBעְמLִיaִַרְדִכְל
'aַwֶֹדLaֵָאLzִOָיִל,'ףֵרnֵַחלַעדhָתא
LֶOBאןיִפְרBָתdaַwֶֹדL.ֶאיִלןיֵאְוlָזאB
aִדַבְל,tְסeְדָקיֵלLֵָדָקיLִמֵאְוםיeָדָקיֵרLִםי
LֵאLaֶָדaַwֹלָכְו'רַמBלדeמְלzַא,ןִיpִַמםיlִַק
zִOָיֵלרַמָא.)ב'ףֵרd,ַרaִייBַרןָתָנaָCיאַהֵמ
םיִאnִleַהרaְNִַמרֵתeִָיםִאְו')ב.dָלרַמָאָקאָרְק
eַהןִמlֶַהדַעםֶחaֹגְו'רֶקB',LֶןיֵאzַמְלeלדBרַמ
'Gלֵכָאֵיא',eהַמzַמְלeלדBרַמ'Gלֵכָאֵיא'.
zְָפַרNְָו')בביִתkְאָהd,cְיֵפeגְלןָיְנִעBניֵאםִא
ןיִרqeיִארָאLְִלןָיְנִעeהֵנL',zְֵאaָרָתpBַהתֶא
LֶaַzBניֵאםִאְו;הָרBהָליִכֲאַלןָיְנִע,zְהֵנeןָיְנִע
ףַא,הָפיֵרaִNְןאkָהַמיִא.הָאָנֲהרqeיִאְל
kָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָרaִNְאָרְקרַמָא.הָפיֵר
ןיֵאְו,הָפיֵרaִNְרָתBנ,'רָתpBַהתֶאzְָפַרNְָו'
kָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָרaִNְיאַהְו.הָפיֵר'Gא
dיֵליֵעaָיִמיאַה,אָתֲאַדאeהיִכָהְל'לֵכָאֵי
אG')ב)ג,רָזָעְלֶא'ררַמָאcְ.]ארָזָעְלֶאיaִַרְדִכְל
אaָלeסLtֶָדLֶaַwֹלkֹב,'אeהLֶדֹקיkִלֵכָאֵי
רַמָא.BתָליִכֲאלַעהNֲֶעַתאGןzֵיִלבeתkַָה
בzBְכיִלBC,cְפיֱאֶו,אnַָקאָרwְִמםָלBעְל,יaַiֵַא
'aֵָאLzִOָאָלְו'ףֵרaְיִע'Gהַמ,'לֵכָאֵתא
zַמְלeלדBרַמ'Gניֵאםִא.'לֵכָאֵתאBגְלןָיְנִעeפB,cְיֵלאָקְפָנdִמcְַרaִרָזָעְלֶאי,zְהֵנe
.הָאָנֲהרqeיִאְלןָיְנִעeהֵנzְ,הָליִכֲאַלןָיְנִעBניֵאםִאְו;הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלָכְלןָיְנִע
,'רָתpBַה'אָרְקרַמָא.הָפיֵרaִNְהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָףַא,הָפיֵרaִNְןאkָהַמיִא
אtָtָבַרdיֵלרַמָא.הָפיֵרaִNְהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָןיֵאְו,הָפיֵרaִNְרָתpBַה
ןיֵא)ד,רָזָעְלֶאיaִַרcְִמיִאcְ;אָתֲאַדאeהdיֵפeגְלואָלdיֵליֵדeחַיְלאָמיֵאְו,יaַiֵַאְל
לָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָהְו')ג,אָכָהֵמאtָtָבַררַמָאאlֶָא.תBלָלְכLֶaִואָללַעןיִקBל
רַמBלדeמְלzַהַמ,'לֵכָאֵיאG'רַמBלדeמְלzַןיֵאLֶ,'ףֵרOִָיLֵאaָ,לֵכָאֵיאGאֵמָט
'Gניֵאםִא.'לֵכָאֵיאBגְלןָיְנִעeפBה(,cְיֵלאָקְפָנאָהdִמwַחָולBִמרֶמnֲַעNֵַהרwַל,
רeמָחLֶדֹקרaְNַ,'אֵמָטnֶpeaְִמיzְִרַעִבאG')דהָרzBהָרְמָאלwַַהרNֲֵעnַהַמe)ו
GאkָלLֶkֵיִכְו.ןzֵַהןִמןיִריִהְזַמןיֵא)זאָמיcִֶה°,ןיwֵיLָהאeא,cִהביִתְכ('Gתאeלַכ
דeמְלzַהַמ.'Bגְו'EְרָקaְתBרBכְבEeֶרָהְצִיְוBLְEריEzְִנָגcְרNְַעַמEיֶרָעaִLְלBכֱאֶל
םִאְו;הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלָכְלןָיְנִעeהֵנB,zְפeגְלןָיְנִעBניֵאםִא.'לֵכָאֵיאG'רַמBל
ןיִרqeיִאלkָףַא,הָפיֵרaִNְןאkָהַמיִא.הָאָנֲהַלןָיְנִעeהֵנzְ,הָליִכֲאַלןָיְנִעBניֵא
LֶaַzBהָרaִNְַה'אָרְקרַמָא.הָפיֵרpBַה,'רָתpBרָתaִNְןיֵאְו,הָפיֵרkָיִאלqeןיִר
LֶaַzBהָרaִNְַאבַרְלאָניִבָר'יֵלרַמָא.הָפיֵרMִבֲעַלאָמיֵאְו,יBויָלָערaִLְיֵנ
;LֵמָחהֶקBל,הָלָמְנ;עaְַרַאהֶקBל,אָתיִטteלַכָאג,יaַiֵַארַמָא)חיִמואָל.ןיִואָל
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.ביִתekְהיְיַפeגaְהָליִכֲארqeיִאאָהcְ,הָליִכֲאaַםָרְסָאְל.ןָיְנִעBניֵאםִאְו
רֵחַאןָיְנִעְלןָיְנִעeהֵנB,zְפeגְלCַרְצeהאLֶHרָבcָ,הָרaַzBהcִָמBז
לַעדnֵיִל:יַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהתnִcBַהלָכְו.רֵחַארָבָדְלרָבcָדBמְלִתְו
הָוֲהאָל'ףָרNBהpִֵהְו'ִמcְ.הָרָזֲעL.aֶָדdaַwָֹתָפיֵרLֶOְ:הָלeסtְ.תאhַָח
LָקְמןַניִעְמBםNְָתָפיֵרdןָכיֵה:tְסeיֵל.
kָלLְְדָקרָאLֵָדָקיLִםי,kְגBהָחְנִמן
,ןָמBLֶpִLְtַCcָא,eאְמְטLֶpִםLָָאְוהָלBעְו
eהָחְנִמLֶHקרַטְקִנאeָצְמd:מיֵאְוeיֵר
טַקְנאָקְוַדְו.eאְמְטLֶpִ.םיlִַקםיLִָדָק
;הָרָזֲעָהתַמBחBCתaְןָתvָיִחLֶnְ,יֵנָה
,םיlִַקםיLִָדָקרaְNַיֵלeסtְלָבֲא
Lֶןָתָליִכֲאaְףַא,ריִעָהלָכNְםִאןָתָפיֵר
ןַנzְיnֵַניִכָהְו.ןֵההָרָזֲעָלץeחeלְסְפִנ
aְֵאleעBַקְל(ןיִרְבnָטמן.(,NBיֵנְפִלןָפְר
הָיָהםLְָו,הָרָזֲעָלץeחeניְיַהְו,הָריaִַה
aֵַהתיcֶLֶָכְלןC,פְמןֵכְוBָרLaִםיִחָבְז
aְבְטקֶרֶפeילBם)cַיֵלרַמָא:):דקףd.
רaַלֵאeמLְיaִַרְלןָנaַָרֵמאeהַה
יaִַר:אָיeLְקיאַהdיֵליLְֵקַאcְיִנָמְחַנ
רqeיִאיֵתיְיַמהָוֲהאָליnֵַנ.aָCַרןָתָנBי
LֵאLaֶָדaַwֹ'ִמןיִרqeיִאלָכְלהָאָנֲה
zִOָףֵר',cְִמaָיֵליֵעdתַרְמָאְדִכְלLֶzִOָףֵר
aֶָא,הָרָזֲעlָהְלרַמָאאָרְקיאַהֵמאe:
cְאָהkְְו'ביִתNְָפַרzָ'.ואָלאָמְלַאaַר
ןָתָמְגce.ןיִרqeיִאלָכְל:אeההָליִכֲא
Lֶpֶרַמֱאaָואָלןֶהaַניֵאםִאְו:ןָתָליִכֲאB
,ביִתekְהיְיַפeגaְאָהcְ.הָליִכֲאַלןָיְנִע
zְהֵנeאָרְקרַמָא:הָאָנֲהַלןָיְנִע
zBְפַרeNְבzְַכִמְלdיֵלהָוֲהcַ.]ב'רָתpBַהְו'
aֵָאL:יִמaָיֵליֵעdַרְדִכְלaִרָזָעְלֶאי.
אָל'zְָפַרNְָו'ִמיִאcְ,הNֲֶעַתאGןzֵיִל
:תeקְלַמְלואָלרqeיִאdיaֵןַניִעְדָיהָוֲה
kֹלLֶaַwBֶדLtָסeִמ.לcִביִתְכ'kִי
רָאLְ]גלַעתaBַרְל,הָריzִַי'אeהLֶדBק
tְסeְדָקיֵלLֵָדָקיLִםיaְואָל,kְגBןtִיbeל
.אnַָקאָרwְִמ:BמLְtַCcִָנְואֵצBיְו
,'ףֵרLzִOֵָאaָ'ִמואָלְו.'תאhַָחלָכְו'
cְיִרְטְציִאCלBרַמLֶiִOָףֵרaֶָא,הָרָזֲעlָא
.'ףֵרLzִOֵָאaָ'בzBְכיִל:'לֵכָאֵתאH'ִמ
אָליnִֵמe,אeההָליִכֲארaַואָלאָמְלַא
אָהֵמ,ואָלרqeיִאיnֵַנdיaֵןָלאָקְפָנ
יkִלֵכָאֵיאH'ִמקיtִַמcְרָזָעְלֶאיaִַרְד
ואָל:םיLִָדָקיֵלeסtְלkָ'אeהLֶדBק
LֶaִלָלְכBת.kְגBהֶזןLֶpִלַלְכkָל
הָרָהְזַא.'יzְִרַעִבאG':דַחַיןיִלeסtְַה
ףcַ(לֵרָעֶהaְתBמָביdaִיaֵןָלאָקְפָנ
.רֶמBחָולַקןיcִִמ.ןיִריִהְזַמןיֵא:):גע
רֶמBחָולַקןcָםָדָאLֶיtִלַעףַא
תֶכqֶַמaְ.ואָלְלהָרָהְזַאdָניֵא,Bמְצַעֵמ
אwֵLָיֶה:ןָלאָקְפָנ):הףcַ(תkBַמ
zַwַLיִאcְ,רֶמBחָולַקואָלְו.אeה
םיִמָלeLְניְיַהE'cְיֶתBבְדִנְוEיֶרָדְנ'
יzְִרַעִבאd'Gיaֵביִתְכcִ,ןָגcָרNְַעַמְל
ףַאpָdcְיִמןָליֵתייֵתְו,'אֵמָטnֶpeaְִמ
אG'ְו.הָאְמeטeaְלְכָאֵיאGםיLִָדָק
יceיִוcְג"עא,'אֵמָטnֶpeaְִמיzְִרַעִב
aְהאָמְלָעeניֵאְואBןָלאָקְפָנאָה,ואָלaֵיdיִאqeואָלרaִמָביBתaְאָרְקיאַהֵמ)טלֵרָעֶהcְ'GתאeכֱאֶללַכBלaִLְיֶרָעE',eַהְלlָהןeאאBרֵמaִסְפeיֵל
תַאְמeטְורBהָטְלרaָNָתַאְמeטןאLkֵָי,תַחַאהָרָעְקaִןיִלְכBארBהָטְואֵמָט,'ויcְָחַירBהhַָהְואֵמhַָהpeֶלְכאEzֹיֶרָעaִLְ')וטםיִרָבce)cְְפLֶpִםיcָLְִקneַה
לַכָא:לַכאֹתאGאָכָה,ןיcָLְִקneַהיֵלeסְפaִםָתָההָאְמeטdיCaֵָליאַרE'cִLְיֶרָעaִLְ'אeהַה,םיLִָדָקְורNֲֵעַמיbַaֵאָנָמֲחַררַמָאאָקְו,אֵמָטְלףbeַה
teאָתיִט.Lֶַהץֶרnַל:םִיBְרַאהֶקaַואָלדַח.עaְLֶַהץֶרnַםִיaְתBתַרkֹםיִנֲה,cְהeַורֶפֵסאiִדַחְו,)יאָרְקaְִמLְהֵנzBכהָר(,eLְןיִואָליֵנkְתeםיִבaְתBתַר
kֹלםיִנֲה(aִLְםָתְסםיִצָק,)א('GְתאLַwְצeְפַנתֶאLBםֶכיֵתaְַהלָכMֶַהץֶרMBְוץֵרGִתאhַnְאeאָלאָכָהְו,'ןֶהָבkְץֶרָאָהלַע'ביִת',eַמLְעַמaֵןיLֶַהץֶרnַםִי
eןיֵבLְֶרַאיֵרֲה,ץֶרָאָהץֶרaַהָלָמְנ:ע.LֶהeאLֶל:ץֶרָאָהץֶרBֵמָחהֶקL.יֵנָהzְיֵרcִםַתְסLְַהלָכְו'דַחְו,םיִצָרMֶַהץֶרMBץֶרָאָהלַעץֵרLֶהץֶקeאGא
:)ס'ץֶרָאָהלַעNֵמBרָהץֶרMֶַהלָכaְםֶכיֵתLBְפַנתֶאeאnְַטְתאGְו'דַחְו,)נ'םֵהץֶקLֶיkִםeלְכאֹתאGץֶרָאָהלַעץֵרMBַהץֶרMֶַהלָכְל'דַחְו,)מ'לֵכָאֵי
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dיֵמְקBאְליֵצָמיִכיֵהcְ,ריLַtִיֵתָאאָל.הָליִכֲאַלןָיְנִעBניֵאםִאְו
aְיִאqeהָליִכֲאר,cְאָהkְביִת'aֵָאLzִOָלןיֵאאָה:'ףֵרBןיִק

ןיִקlBַהןֵהleֵאְבcִ,ץיnִֶמרֶזֶעיִלֱאר"רָההLְָקִה.תBלָלְכLֶaִואָללַע
ואָלאָהְו,יאnַַאְו;ןיִקlBַהלַלְכaִהָוֲהלbeיִפeרָתBנcְואָלcְרַמָא).גיתkBַמ(

LֶaִלָלְכBהתeץֵריֵתְו.א,cִַגְלaֵניBרָת
LֶnְפBָרLaְאָיְדֶה,cְִו'ביִתְכNְָפַרzָתֶא
,'אeהLֶדֹקיkִלֵכָאֵיאLGֵאaָרָתpBַה
יnֵַנלbeיִפe.תBלָלְכLֶaִואָלביLֲִחאָל
,הLֶָקCַא.)ערָתpBִמ'ןBָע''ןBָע'ןַניִרְמָג
cִקֶרֶפְבaַָמְדאָרְתkBת)cַחי:זיף.(
bַaֵרָזיLֶעלַכָאBלהָקיִרְזיֵנְפִלהָלBהֶק
רָזָעְלֶאיaִַרcְִמיnֵַניֵקְליִלְוCיֵרL,tֵָמָח
cְרַמָאkֹלLֶaַwBֶדLtָסeל.eיאַמ

:)פאeהתBלָלְכLֶaִואָלאָהְו,אָיeLְק

לַקaְיֵתָאBcְפeגְלןָיְנִעBניֵאםִא
,רַמאzֹםִאְו.רNֲֵעnִַמרֶמBחָו

ןַניִרְמָאְדL,kִֶדBקaְיִעיִבְרִלCיִרְטְציִאאָהְו
aְַקקֶרֶפnָא)cַל"יְו.).טיף,cְאָל

:'ףֵרOִָי'אlֶָא'לֵכָאֵיאG'בzBְכיִל

יֵרָקיאnַַא,dַמיzֵ.אeהאLָיwֵֶה
dיֵלקtBיzִ,אLָיwֵֶהdיֵל

cְקBֶדLkְביִתaְאָיְדֶהaִאָרְק,'eכְבBרBת
aְְרָקEֶנאֹצְוE',ֲעַמְלהָרָהְזַאְוNֵַנרnֵי
אLָיwֵֶהCיִרָצcְ,ל"יְו.אָרְקיאַהֵמףיֵלָי
אָרְקיֵקzBאָלcְ,הָאָנֲהרqeיִאםMeִמ
cִ'ַהְוaָNָיִאְל'רqeהָאָנֲהרLֶiְאֵהaְואָל,
cִקֶרֶפְבLְֵדיִנLַaָת)cַיִפְלָיאָל).הכף'
אָמְטLLֶpִֶדֹקןֶמaְLֶהָאָנֲהרqeיִא

:רNֲֵעnִַמאlֶָא

cִביִתְכ'GתאeכֱאֶללַכBל
aִLְיֶרָעE'.אָליאַה

ביִתkְאָלcְִמ,תBלָלְכLֶaִואָלביLֲִח
אEGְרָקaְתBרBכְבEeְנָגcְרNְַעַמ'
לkַָאואָליֵדeחַיְלמ"ש,'םָלְכָאְללַכeת

:)צאָתֲאאָרְקaִ'יִתְכcִדַח
הָעְריִצ
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :דכ

אkָיִאְד)אאָכיֵהלkָ,ל"א.LֵLהֶקBל,הָעְריִצ
.יֵריzִַייֵואָלaְןַניִמְקBמאָלְוןַניLְִרLcַָרְדִמְל
'לֵכָאֵיאGאֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָהְו')א
cְיֵרLֵיd)ַרְלא)ב.יִלהָמְל)אaBםיִצֵעתeבְלBהָנ.
הָמְלdיֵפיֵסcְ'רaָNָלַכאֹירBהָטלkָרaָNַָהְו'
,אָקְפָנםָתָהֵמןיִרeמיֵא.ןיִרeמיֵאתaBַרְל.יִל
חַבfִֶמרaָNָלַכאzֹרLֲֶאLֶפpֶַהְו')ב,אָיְנַתcְ)ג
.ןיִרeמיֵאָהתֶאתaBַרְל''הַלרLֲֶאםיִמָלMְַה
תַאְמeטאָכָהג,תֵרָכaְףbeַהתַאְמeטםָתָהב
aָNָרaְַאר"א.ואָלaָהeיר"אBד,ןָנָח(kָל
CֶרֶדאlֶָאןֶהיֵלֲעןיִקBלןיֵאהָרLֶaַzBןיִרqeיִא
רaַיִמיLִבַררַמָא.יאַמיֵטeעַמְל.ןָתָליִכֲא
.רeטLֶtָיַחבֶלֵחלַכָאםִאLֶיֵטeעַמְל,יMִַא
לkָד,ןָנָחBי'ררַמָאeהaַָאר"א,יִרְמָאְדאkָיִא
CֶרֶדאlֶָאןֶהיֵלֲעןיִקBלןיֵאהָרLֶaַzBןיִרqeיִא
,יMִַארaַיִמיLִבַררַמָא.יאַמיֵטeעַמְל.ןָתָאָנֲה
לַעלָקְסpִַהרLBלLֶבֶלֵחַחיpִִהםִאLֶ°יֵטeעַמְל
bַaֵַמיkָתBLֶהeאtָטeלָכְו,רLֶkֵאןBבֶלֵחלֵכ
אָחַאבַררַמָא,יnֵַנרַמzְִא.רeטtָאeהLֶיַח
aַַאבַררַמָאהָיְוַע]ארqִיר"איBִה,ןָנָחpִַחי
;רeטB,tָתkַָמיbַaֵלַעלָקְסpִַהרLBלLֶבֶלֵח
םֶהיֵלֲעןיִקBלןיֵאהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלLֶkָיִפְל
יnֵַנןַנֲאףַא,אָריֵז'ררַמָא.ןָתָאָנֲהCֶרcֶאlֶָא
zְסןיֵאה)ה,אָניֵנBְרַאָהתֶאןיִגְפaִָמםיִעMeם
ןִמeםיִתיfֵַהןִמאֵצiBַהלַעאlֶָאהָלְרָע
םיִנnBִרְוםיִנֵאzְםיִתzeִמleיִאְו.דַבְלaִםיִבָנֲעָה
eהְלליֵכָאָקאָלcְםMeִמואָל,אָמְעַטיאַמ,אָל
יִאאָמָלaִLְ,יaַiֵַאdיֵלרַמָא.ןָתָאָנֲהCֶרֶד
CֶרdcֶיֵלליֵכָאָקאָלcְאָפeגיִרtְןַניִעְמLְַא
הָעיֵזcְםMeִמאָכָהאlֶָא,ריB,Lַtִתָאָנֲה
aְהאָמְלָעeַארַמָא.אaַiֵַהו,יkֹמלBםיִדaְיֵאְלִכ
CֶרֶדkְאleLֶHיִפֲאןֶהיֵלֲעןיִקLֶlBםֶרkֶַה
eהaְביִתkְאָלcְםMeִמ,אָמְעַטיאַמ.)וןָתָאָנֲה
ןִיpִַמ)ז,רֵמBאהָדeהְיןaֶיִסיִא,יִביִתיֵמ.הָליִכֲא
יkִ')גןאkָרַמֱאֶנ.רeסָאאeהLֶבָלָחaְרNָָבְל
LֶדֹקיLְֵנַאְו')דןlַָהְלרַמֱאֶנְו,'הzַָאBLדָקםַע
zִיְהeהַמ;'יִלןlְַהlָסָאןeףַא,רkָסָאןאeר.
zְָרַמָא.ןִיpִַמהָאָנֲהaַ,הָליִכֲאaַאlֶָאיִלןיֵאְו
,הָריֵבֲעaָdהָדְבֶעֶנאLֶH,הָלְרָעהָמe,ו"ק
aBהָדְבֶעLֶpֶ,בָלָחaְרaָNָ;הָאָנֲהaַהָרeסֲא
.הָאָנֲהaַרeסָאאֵהLֶiְןיִדBניֵא,הָריֵבֲע

הַמ

,ןיִואָלLֵמָחleֵאLaָdֵיְו,ץֶרָאָהלַעתֶצֶרLBםַגְו,איִהףBעָהץֶרLֶ.הָעְריִצ
eמBואָלָהיֶלָעףיִסcְLֶעָהץֶרBףaְִמLְהֵנzBלֹכְו',)די(הָרLֶעָהץֶרBף
ןיֵאְו,הֶאְרִנBניֵאְוַעeנְעִנְוeLחִרןLBְל'ץֶרe'.'LֶלֵכָאֵיאGםֶכָלאeהאֵמָט
aְַחְוהָמֵהiַָההbְבBץֶרָאָהןִמןיִהaִלַלְכLְֶלִה,ץֶרkָC'GְתאLַwְצeתֶא

ביִתְכB'cִגְו'ףBעָבeהָמֵהaַaְםֶכיֵתLBְפַנ
aִדְקBLִםיzִיְהeניֵא)חBַהןִמnִןָיְנ,cְואָל
aִLְםיִצָרkְַהְו':ביִתaָNָיִלהָמְל'ר.
אָתֲאdיֵפeגְלואָלאָרְקתַרְמָאcְאLְzַָה
עbִַירLֲֶאַו'חַניzִ,ןָיְנִעBניֵאםִאְלאlֶָא
aְאֵמָטלָכGַהְו','לֵכָאֵיאaָNָיִלהָמְל'ר:
eְמLַpֵַרְליaBםיִצֵעתeבְלBַקְל.הָנaֵל
:אeהאָלְכeאואָלcְבbַלַעףַאְוהָאְמeט
.יִלהָמְל'לַכאֹירBהָטלkָרaָNַָהְו'
לle'kָיִאd.cְיֵלאָיְעaִַמהָריzִַי'רaָNַָהְו'
תBחָנְמdaִיֵלLיֵרcָ'רaָNָלַכאֹירBהָט
)cַהכף:(,'kָהָטלBלַכאֹירaָNַָהְו,רpֶֶפL
ןיִרBהְטִלרzָיpִַה,'Bגְו'רaָNָלַכאzֹרLֲֶא
רaָNָאָצָי,]בהָאְמeטםMeִמויָלָעןיִביiַָח
Lֶpִתַקיִרְזיֵנְפִלאָמְטcָָל.םLBרֵחַאן,
aֵןיaְיֵרLָאaֵןיaְַיו"יָואָפיֵסzִהָרי
.ןיִרeמיֵאָהתֶאתaBַרְל:dיֵלאָיְעaַיִמ
LֶאְמְטִנםִאeהָטןָלָכֲאַוBר,LֶiַבֲעBר
,תeרָזcְואָל,ןיִואָל'בםMeִמןֶהיֵלֲע
Lֶַהףַאkֹואָלְו,םָלְצֶארָזןֵהcְטeתַאְמ
aָNַָאְו.רcִרַמָאָקיִכָהְויֵאָקליֵעְל,'Gא
:לֵכָאֵיאGאָמְטLֶpִיnֵַנ'רaָNַָהְו,לֵכָאֵי
ל"הcַ,אeההָריzִַיאָרְק.''הַלרLֲֶא'
BתָאְמeטְוםיִמָלMְַהחַבfִֶמ'בzְַכִמְל
ףַאתaBַרְל,''הַלרLֲֶא'ביִתְכe,'ויָלָע
aָNַָהרwָהַלבֵר',LֶלָכֲאםִאBaְטeהָאְמ
תַאְמeטaְםָתָה,יLַpְֵמe:תֵרeLkָנָע
'ויָלָעBתָאְמeטְו'יאַהְו)ב(,יִריְיַאףbeַה
יאLַnַתיaֵקֶרֶפaְםיִחָבְזdaִָלןַניִמְקBמ
)cַגמף:(aְטeַהתַאְמbeַהףkָתeַדְמבaֵר.
,רaָNָתַאְמeטתַרָהְזַאְלeהְניaִַראָכָהְו
kְLֶpִאְמְטeהְוםֵהeהָטאBרLֶiְאֵה
אlֶָאתֵרkָאkָיֵלאָכָהְו.ןֶהיֵלֲערָהְזeמ
קֶרֶפaְםיִחָבְזaִתֵרkִָמטַעnַיִאcְ,ואָל
םִאאlֶָא.ןָתָליִכֲאCֶרֶדאlֶָא:)טש"ב
kֵןָלָכֲאןcֶֶרCיִא:ןָתָליִכֲאkָיִרְמָאְדא.
Cָנָהַאְו,רַמzְיִאהָאָנֲהַאeהaַָאיaִַרְדאָה
cַיִריִסֲאaַןיֵא.בֶלֵח:הָאָנֲהcֶֶרCתָאָנֲהB
אGְותBרBעַחLBְמִלְוהָרָעְבַהaְאlֶָא
ןיֵא:יַחבֶלֵחלֵכBאש"כְו,הָאeפְרִל
ןיִקLְַמיe'.bַaֵכםיִעaְָרַאָהתֶאןיִגְפBס
לkָןיֵאcְרַמָאָקְו,תBמeרzְתֶכqֶַמaְיֵאָק
leֵאאlֶָאןיִקLְַמןיִיeרְקתBריtֵיֵמ
aִסןיֵא.דַבְלBְרַאָהתֶאןיִגְפaָלַעםיִע
LeיֵמםtֵריBתLִֶמ,הָלְרָעלMeם
cִכְבelְהeLֶHאkְֶרֶדCהןָתָאָנֲהeֶא,אlָא
יִרְפaִןַניִעְמLְַאיִאאָמָלle:aִLְֵא
ןBגkB,kְְרַדkְאLֶHליֵכָאיִאcְ.אָפeג

LֶaִיMֵגֱאלBאםיִזBַאְו,ןָלָכֲאַוןיִקְסְרַפֲאLְןַניִעְמcְַחִמאָלiַבי:Lַtִרי.Lָןַניִעְמ
םMeִמרeטָפְדאָמְעַט,אLְzַָהלָבֲא.ןָתָליִכֲאCֶרֶדkְאlֶָאןיִקBלןיֵאpָdcְיִמ
cְואָלtְלַכָאיִר:kִַהיֵאְלkֶםֶר.kְביִת)cְבכםיִרָב('tֶןzְִקcַLי'הָאֵלְמַה(,
cְַמLְעַמGאzִֵמהֶנָהnֶpeֶאlָאzִNְֶפְרpe,e'הואָל'ןֶפeכא(:Lֶהeא
רd:aָNָָתeעיִטְנaִ.הָריֵבֲעaָdהָדְבֶעֶנאLֶHהָלְרָע:הָליִכֲאaַ.רeסָא
aְבָלָחLֶpֶהָדְבֶעaBהָריֵבֲע.kְLֶaִיMְלB,ואָללַעויָלָערַבָעְו'GַבְתאMֵל'ל(:

הָלְרָע

תֶאeצzְLַwְלַא'םיBLִדְקaִביִתְכִד)ג(אָהcְ,ה"פ.LֵLהֶקBלהָעְריִצ
'Bגְו'הָמָדֲאָהBNמְרzִרLֲֶאלֹכְבeףBעָבeהָמֵהaַaְםֶכיֵתLBְפַנ

רָבcָ'ץֶרLֶ'ןLBְלe,ץֶרLֶ)ד(ביִתkְאָלcְ,יֵריְיַמםיִלBדְגִבd,cְיֵלביLֵָחאָל
LֶהeדָנאaָניֵאְוץֶרָאBֶאהֶאְרִנlָי"עאLֵריeצBִמtְנְטָקיֵנB.ָקְוLֶה,
cִתיִמ'ד'ֶפְבBטנןיִרְדֶהְנַס(ת:(cְָרLִןַני
,Lָחpַָההֶז'תNֶֶמBרָההiַָחלָכְו'
רָבָדaְיnֵַנהֵוָההNָיִמְרcִעַמLְַמ
.BנBחbְלַעCֵלBהLLֶָחָנBמL,kְֵחBרָה
אָרְקאeהַהN,cְ"ְנַיְלְרBאcְי"ִרָה'יֵתְו
ןַניִרְמָאcְ.םיִצָרLְהָנֹמaִLְיִריְיַא
aִהָליִעְמaְְדָקקֶרֶפLְֵזִמיaֵַח)cַזטף:

,בeתkַָהרaֵיnְEcִִמםיִלcְָבeמaְ,)םLְָו
cִביִתְכaְֲא'אָרְקִדאָפיֵסLְֶבִהרcְַלzִי
ןֵהLֶםיִצָרLְ'חeניְיַהְו,'אnֵַטְלםֶכָל
.םיִרeמיֵאָהתֶאתaBַרְל:םיִאֵמְט
cְְעַדאָקְלָסzָCַחןיֵאאָניֵמָאiָןיִבי
ןיֵאְוליִאBה,הָאְמeטםMeִמםֶהיֵלֲע
קֶרֶפaְתBחָנְמaִןַניLְִרָדְו,םיִרzָיִנ
רzָיpִַה,):הכףcַ(הָחְנnִַהתֶאץֵמwBַה
םMeִמםֶהיֵלֲעםיִביiַָחםיִרBהְטִל
.eהְניִיaeַרְלCיִרְטְציִאיִכָהְל,הָאְמeט
תאhַַחקֶרֶפaְהָליִעְמִבcְ,הLֶָקeהיִמ
רLֲֶא'ֵמםָתָהLיֵרcָ):יףcַ(ףBעָה
,רaֵַדְמבeתkַָהםיLִָדwֳַהלָכaְ,'בַרְקִי
רzָיִנןיֵאLֶלֹכְוםיִרeמיֵאםָתָהףיֵלָיְו
,ץֵריzֵןBשְמeLִניaֵַרְו.]גםיִרBהְטִל
cְיִרְטְציִאCַרְלaeיֵי,cְא"דסcְGאֹבָיא
:בֶלֵחרqeיִאלַעלeחָיְוהָאְמeטרqeיִא

tְאְלטָרBרַמָאְדאָהְו.יַחבֶלֵחלֵכ
aְַהדיִגpָLֶח(הelִלַכָא,):בקןי

;אeהLֶלָכaְ,ָהיiֶַחaְהָרBהְטרtBִצ
aְָתָתיִמd,aִתִיַזְכ.LָעיֵנאBף,LֶהeַראC
אָהְו.BתָאָנֲהCֶרֶדkְביLֲִחַו,אָצְמeאְליֵזֲחַו
םcָ,).אכתBחָנְמ(הaַָרץֵמwBַהaְרַמָאְד
LֶaִMְלB,ניֵאBעBויָלָערֵב.eיֵרָפCַאaַiֵי
,Bלָכֲאַוםcַָהתֶאהtְָקִה,אָיְנַתְדאָהֵמ
.ביiַָח,BעָמְגeבֶלֵחַהתֶאהָחְמִהBLֶא
eְמLַpֵי,kָןאLְֶקִהtָהaְאeןאָכְו,ר
Lְֶקִהtָהaַַחnָה.eַהיִפְלCcְל"צאָכָה
Lֶַהaְָקִה,יֵנָתָקםיִדָדְצִלאָתיְיַרtָתֶאה
יִאcְ;רeאaְבֶלֵחַהתֶאְו,הnַָחaַםcַָה
aַַחnָהיַח,הeאeטָפeֶא:רlָאָכָהא
dַמיzֵ.אeהאָמְלָעaְהָעיֵזcְםMeִמ
)םLְָו.אכקןיelִח(בֶטBרָהְורBעָהְבcִ,י"ִרְל
הָלְרָעםMeִמביiַָחןיֵאcְאָרwְִמףיֵלָי
רַמָגcְ.םיִבָנֲעַוםיִתיfִֵמאֵצiBַהלַעאlֶָא
םיִרkeִבe,םיִרaִkeִמ'יִרtְ''יִרtְ'הָלְרָע
BLריzִביִתkְהָמeרְתִבe,הָמeרzְִמ
רַמיֵמְלCיִרְטְציִאיאnַַאןkֵםִא.רָהְצִיְו
,רַמBלLֵיְו°.אeהאָמְלָעaְהָעיֵזאָכָה
cְיִרְטְציִאְדאָהCםָתָהףַליֵמְל'tְיִר'
'tְִמ'יִרaִkeעַמְלואָל,םיִרeיֵטLְרָא
בLֵָחיֵל)ה(הָיָהאGרָהְצִיְוBLריlezִיִפֲאןיcִַהןִמC,cְיִרְטְציִאןיִקLְַמ
Cיִרְטְציִאםָתָהְו,אָכָהןַניִרְמָאְדkִאeהאָמְלָעaְהָעיֵזcְ,יִרtְןיִקLְַמְל
אָהש"אאLְzַָהְו.יִרtְַהBמkְרָהְצִיְוBLריzִלLֶהֶקLְַמבLBְחLֶpַףַליֵמְל
ןַניִעְמLְָדאeהאָמְעַטיאַהֵמcְ,אeהאָמְלָעaְהָעיֵזcְןיzְִעַמaִLְרַמָאְד
cְַמLְניֵאהֶקBkִהיִמ.יִרְפezֵַמיd,ַאnַרַמָאיאcְהָעיֵזaְהאָמְלָעeאָהְו,א
םיlִַאיִכיֵה,dַמיzֵ.רֶמBחָולַקzְָרַמָא:)מאָתיְיַרBאcְרwָיִעkְםַעַט
BמkְהָאָנֲהaַרֵסָאzֵאLֶHש"גaִהָליֵבpְִמףַליֵנcְ,)נש"גִמיֵקteַאְלו"ק
ביִתL'kְֶדֹקיLְֵנַא'ְדאָרְקאeהַהְבcִ,ת"ררֵמBאְו.הָאָנֲהaַרeסָאאGבָלָחaְרNָָבcְרַבָסְו,יִכָהףיֵלָיcְאzַpָאkָיִא).זטקןיelִח(רaָNַָהלkָקֶרֶפְבe.הָליֵבְנ
aֵיdַנnֵיִאיqeהָאָנֲהיֵר,cְִמ'aָNָרaַOָהֶד'cְָרLִָדָק)סןַניLִםיLֶiָאְצeחeַלץnְיִחvַָגְו,הlִו"קןָליcְִמןַניִרְמָגwָָדLִִמאָלְוםיpְת"אְו.]דהָליֵב,aְו"קאָל
י"ִרָההLְָקִה.'BתBאןeכיִלzַLְבֶלkֶַל'ביִתְכcִ,הָאָנֲהרzֵיֶהאָרְקaִאָיְדֶהLaְָרBפְמִדםMeִמ,אelָקְליֵיLeְקַאְלד"סאָכָהcְ,ל"יְו.)עאָרְמeחְלןַניwְLִַמיnֵַנ
cְאBְנַיְלְר"N,ַאnִַמןַניִפְלָיאָליאpBיִארָתqeיִאְוהָליִכֲארqeִמהָאָנֲהר'wֶֹדL''ֶדֹקL',cְהַהֵמeֶדֹק'אL'cְנBרָתcָיֵרLש"גaְל'ֶפeס(הָבָרֲעַובָלekָטמה:(
eקֶרֶפְבkַָהלfְל"יְו.):חכםיִחָבְז(םיִחָב,cְדָקםַע'אָכָהBL'ְנַא'ֵמLֵֶדֹקיL'cְָרLִי',Lֶדָחֶאןָיְנִעןֵה,cְדְקאָמיְיָקeMַָאהbַַניִא.יֵרְבnֵי,cָחןיִנelִחֵמןיelִןי
,הָליִכֲאeהaְביִתְכcִםMeִמ,הָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִחaְםיִדBמלkַֹהרַמָאָקאָלְדאָה.םֶרkֶַהיֵאְלִכaְםיִדBמלkַֹה)ליֵעְל(:)פםיLִָדwִָמןיelִחןיִנcָןיֵאְו
cְְחַבָזְו'ִמzְָלַכָאְוzָ'עְו.)צןָלאָקְפָנBד,cְיִאkָןאַמאcְואָלרַמָאcְאBַהרַמָאָקאָלְדאָהְו°.)קאָתיְיַרkֹמלBםיִדaְָבNָבָלָחְור,LֶnִָמאMeםcְןִמןיִריִהְזַמןיֵא
רBמֲחַורLaְLBֵרBחרַמיֵמְלאkָיִאcְםMeִמ,):וטקןיelִח(רaָNַָהלָכaְרַמָאְדkִ,הָלְרָעֵמו"קaְףַליֵמְליֵצָמאָלהָליִכֲארqeיִא.ו"קzְָרַמָא:ןיcִַה
:הָליִכֲאeaַרeLְהְנַהcְ,ַחיִכzBרַמיֵמְלאkָיֵל,הָליִכֲארqeיִאאָרwְִמףיֵלָיcְאLְzַָהלָבֲא;הָליִכֲאeaַרeLְהָריֵבֲעeהaְהָדְבֶעֶנcְ,ַחיִכBיהָרtָיtִםֵסBחְו

הַמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמו"פ'יימאדכ
חהכלהחבזמירוסיא

ןישדקומהילוספ'להמח"יפו
:ביהכלה

:חיהכלהםשבהכ
:ביהכלהםשגוכ
תולכאמ'להמד"יפ'יימדזכ

'להמה"פו[י'להתורוסא
ע"שוט]חהכלההרותהידוסי

:גףיעסהנק'יסד"י
:בכהכלהםשי"פ'יימהחכ
הכלהםשד"יפ'יימוטכ

הנק'יסד"יע"שוטי
:גףיעס

=
לאננחוניבר

לעהקולימנאכהששהקול
שרופמייבאדאהו.ןיואלינש
אתיטופ.ןיקולהןהולא'פב
םיגדבביתכואמטגדאוה
םכלויהיץקשו)איאיארקיו(
ביתכו)אולכאתאלםרשבמ
אלץרושהץרשהלכלדוע(
ביתכדועו)םהץקשיכלכאי
תאוצקשתלא)גמםש(
ץרושהץרשהלכבםכיתושפנ
ואצמנםהבואמטתאלו
ץרשלכואבןיואלהעברא
םהמדחאבשריפאלוםתס
לכבןיואלה'ישרדוץראב
ןיבוםילשץרשןיבץרש
רמאךכיפל.השבילשץרש
איהשאתיטופלכאייבא
וללההילעהקולםיהץרש
לכא.םלכןיואלהעברא
השביהץקשאיהשהלמנ
וללהןיואלהעבראב)ברבוע
ץקשלעהרותההפיסוהו
'אנשישימחואלהשבילש
תאואמטתאלו)דמםש(
ץרושהץרשהלכבםכיתושפנ
.שמחהקולךכלהץראהלע
ףועהץרשאיהשהערצלכא
וללהןיואלהשמחלערבוע
דחאואל'רותהוילעהפיסוה
ץרשלכו]טידיםירבד['אנש
אלםכלאוהאמטףועה
הקולךכלה]לכאי[)ולכאי(
ילימינה'יקרפו.תויקלמשש
יריתיואלבהיל'ימקומד
שרדמלידימאכילדאכיה
יכ]שרדמלאכיאיאלבא[
ביתכידכמ.'ישרדאנוגיאה
חבזרשבמלכאילכאהםאו
עגירשארשבהו'וגוםימלשה
תוברל.ילהמלאמטלכב
ואמטנםאשהנובלוםיצע
לכאירוהטלכרשבהו.ופרשי
תוברל.ילהמלבותרשב
לכא"דסואמטנשןירומיא
ידימביתכרשבלכאירוהט
םאהילכימליצמרוהטןהכד
לבאבייחהאמוטבולכא
והנילכימללוכיאלדםיבלח
והלתילאמיארוהטאוה'יפא
.ל"מקהאמוטםושמבויח
עורזה'פאתפסותבונינש
ןיגהונהבקהוםייחלהו
יאהמאנקיסאו.'וכםיאלכב
רשאשפנהוביתכדארק
םימלשהחבזמרשבלכאת
'ירמאוהתרכנו'הלרשא
ןירומיאלכואהתוברל'הל
.תרכבאוהשףוגהתאמוטב
לכבעגירשארשבהאבו
רשבתוברללכאיאלאמט
רוהטןהכולכאאמטנששדק
רמאוהבאיבררמא:ואלב
ןירוסיאלכןנחוייבר
ןהילעןיקולןיאהרותבש
ךרדןכשלכוןתאנהךרדאלא
יחבלחלכאיטועמלןתליכא
םא[יטועמלןתאנהךרדו
לקסנהרושלשבלח]חינה
'ררמא.רוטפשותכמלע
אנינתימנןנאףאאריז
םושמםיעבראןיגפוסןיא
ןמאצויהלעאלאהלרע
אהםיבנעהןמוםיתיזה
)םיבנעה(ןמוםיתותהןמ
וניאדםושמאל]םינומרה[
ינאשייבאינשו.ןתאנהךרד
:אוהאמלעבהעיזדםתה
םידומלכהייבארמא
ביתכאלדןויכםרכהיאלכב
'יפאןהילעהקולהליכאוהב
ביתומו.ןתאנהךרדכאלש
הדוהיןביסיאןהילע

ח"רלעהמלשקשח
יאהבאהדםיהומתוניברירבד)א
ץרושהץרשהלכלאידהבביתכארק
פ"וסף"ירהתמאבו'וגוץראהלע
תוכמבוןאכי"שרבותופרטולא
ארקךה'דואללואיבהז"ט
.'וגוולןיארשאלכוהרותהנשמד
היהיץקשודארקדע"צהזםג)ב
קרביתכולכאתאלםרשבמםכל
ללכנאלץראהץרשוםימהץרשב
י"שרבוף"ירב'יעוארקךהבללכ

.בשיילהוצמוניברירבדו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןמקל[)ב,]:וףדתורוכב[)א
ה"ד]י"שריפבש"ענ"שו.הל
:ולןילוחי"שר'יעורשבהו
:ולםיחבז[)ג,רשבהוה"ד
,].וצןמקל:גכתותירכ
הרזהדובעתופסותןייע[)ד
ןמקל'סותןייע]אלאה"ד:בי
ה"דוס:טכוינאשה"ד.וכ
ה"ד:בכתועובשוןיא
,ורמאה"ד:גמז"עוארתיהא
איקרפתומורת:כקןילוח)ה
תופסותןייע[)ו,]גהנשמ[
אלאה"דב"עביהרזהדובע
הדובעבה"הדרשפאד'וכו
ךרדכאלשוליפאןיקולהרז
,:וטקןילוח)ז,]ש"עןתאנה
,םש)ט,הככארקיו)ח
,ש"ע:ונףדןישודיק)י
םירבד)ל,.וצףדןיבוריע)כ
,:דמףדןמקל)מ,אכדי
ה"דות.דכןילוח'יע)נ
,].חיתוכמ[)ס,)ש"ב(אמעט
ע"עו[)פ,.חתומבי)ע
ה"ד.יתורוכבתופסות
,:זנןישודק)צ,]ןלהלהמ

.א"עבכליעל)ק

ח"בהתוהגה=
הישירדלכאיאלארמג)א(
י"שר)ב(:ילהמלארקד
:יאהדירייא'וכוינשמוה"ד
'וכוהעריצה"ד'סות)ג(
לכב'פ'יעב"נ.אהדה"פ
ד"אב)ד(:חכ'דןיברעמ
ץרשןושלוץרשוהבביתכאלד
ונטוקינפמהארנוניאו'וכו
השקווצורישידילעאלא
אל'וכואלאה"ד)ה(:ל"צכ

:בשחילהיל'יה

ס"שהןוילג=
לשבלחחינהםאש'מג
בלהדנןייע.לקסנהרוש
'סות:ןמשכוה"דתא"ע
אהד'וכל"יואלאה"ד
'יע.ףלימלךירטציאד
לעבןואגהלרואתונתכרפסב
:תישארב'פףוסתוריאמםינפ
.םידומלכהה"ד'סות
'וכורמאקאלדאהו
ןמןיריהזמןיאדםושמ
ה"דתב"עביז"ע'יע.ןידה

:ק"עצואלא

=
םלשהרואהרות

לָכaְעbִַירLֲֶארָֹשaַָהְו)א
ףֵרyִָֹיLֵאaָלֵכָאֵיאGאֵמָט
לַכאֹירBהָטלkָרָֹשaַָהְו

aָטי,זארקיו[:רָֹש[
לַכאzֹרLֲֶאLֶפpֶַהְו)ב
aִָמרָֹשfֶַהחַבMְֲאםיִמָלLֶר
הָתְרְכִנְוויָלָעBתָאְמֻטְוָיְיַל

:ָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
]כ,זארקיו[

הָלֵבְנלָכeלְכאֹתאG)ג
הpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל
יkִיִרְכָנְלרֹכָמBאdָלָכֲאַו
EיֶהGֱאָיְיַלהzַָאBLדָקםַע
GַבְתאMֵלbְיִדaִַאבֵלֲחnB:

]אכ,דיםירבד[

יִלןeיְהLzִֶדֹקיLְֵנַאְו)ד
eרָֹשָבaַyָֹהָפֵרְטהֶדGא
ןeכִלzַLְבֶלkֶַלeלֵכאֹת

]ל,בכתומש[:Bתֹא

=
םינויצותוהגה

אתיאןכואיועבררב[]א
:)ןוילג(]ב"עגלןמקל
רתינוניאשוףסוני"כב]ב
םיבייחםניאןירוהטל
האמוטםושמוילע
ולןיאשלכו]ג:)ס"קד(
ל"שרהמ.ל"צכןיריתמ
םייקמשא"שרהמ'יעו)ןוילג(
הפרטמאלו[]ד:אסריגה
ש"שר'יעו)ןוילג(]ל"צכ

:אסריגהםייקמש

י"שריטוקיל=
שמח.ששהקולהעריצ
םושמדחאוץראהץרשםושמ
הנשמבביתכדףועהץרש
תאוצקשתאללבא,'וכוהרות
'וגוףועבוהמהבבםכיתושפנ
ויהתםישודקתשרפבבותכה
ביתכץרשבואלדןינמהןמוניא
שמרתרשאהיבביתכדג"עאו
תולודגתוירבןושלהמדאה
הכומנוהנטקןושלץרשואוה
תיארנוישוקבהכולהבתרכנש

].הכףדבךשמה[ינבואלינהדג"עאואלכואוהניושלםתרשכמשדקהתביחדןמצעתאמוטל.]:ולןילוח[ןילכואתאמוטלבקל.הנובלוםיצעתוברל.].חכןיבוריע[ונטוקינפמושוחירווצורישי"עאלאהארנוניאוץראבדנאוהשרבדץרשןושל,ץרש.]:זטתוכמ[תשחורכ
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