
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְטנםיִחָס.

'םִיaְָרַעָהןיֵב'e)ב'בֶרָעaָ')אaBרַמֱאLֶpֶרָבcָרַחeאְי)א
'םִיaְָרַעָהןיaֵ')גאlֶָאבֶרֶעaBaָרַמֱאֶנאLֶHרָבָדְל
aִרֵנְותֶרֹטְק,יִכָהיִא.דַבְלBַנתnְֵקִניcְמeחַסֶפְל,
'םִיaְָרַעָהןיֵב'e'בֶרָעaB'aָרַמֱאLֶpֶרָבcָרַחeאְי
.דַבְלaִ'םִיaְַרַעָהןיaֵ')דאlֶָאaBרַמֱאֶנאLֶHרָבָדְל
Lָםָתָהיֵנאcְא')האָנָמֲחַרטֵעיִמBתB'.ב(cְאָיְנַת,
אֵהdLֶzְָתcִָמdָלןzֶא,'רֶקaֹדַעְובֶרֶעֵמ')ה
Eְלןיֵא,רֵחַארָבcָ.רֶקaBדַעבֶרֶעֵמתֶקֶלBד
BזאlֶָארֶקaBדַעבֶרֶעֵמהָריLֶkְLֵהָדBבֲע
aִרֲעַי')האָרְקרַמָא.אָמְעַטיאַמ.דַבְלBCאBתB
דַעבֶרֶעֵמBתBא;'רֶקaֹדַעבֶרֶעֵמויָנָבeןֹרֲהַא
aBןיֵאְו,רֶקcָדַעבֶרֶעֵמרֵחַארָבaBיִאְו.רֶקzַwַL
םֵדBקדיִמzָב.ןיַיeLְקיkִאָיְנַתְו.תBרֵנְלתֶרֹטְק
תBמְדBקתBרֵנְו,תBרֵנְלתֶמֶדBקתֶרֹטְק,תֶרֹטְקִל
ןיֵב'e'בֶרָעaB'aָרַמֱאLֶpֶרָבcָרַחeאְי.חַסֶפְל
ןיaֵ'אlֶָאaBרַמֱאֶנאLֶHרָבָדְל'םִיaְָרַעָה
'BתBא'יאַה.'BתBא'ביִתkְאָהְו.דַבְלaִ'םִיaְַרַעָה
יאַמe,םיִנְפLֶaִהָדBבֲעיֵטeעַמְלdיֵליֵעaָיִמ
ליִאBה,אָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס.תֶרֹטְק,eהיִנ
eוביִתְכ('eלֲעַהְבBַהתֶאןֹרֲהַאתpֵרBתaֵןי
אLָיֵרaְתBרֵנקיִלְדַנאָמיֵא'הpֶָריִטְקַיםִיaְַרַעָה
אlֶָא.'BתBא'אָנָמֲחַרטֵעיִמ,תֶרBטְקריִטְקַנרַדֲהַו
'aְֵרַעָהןיaֶַריִטְקַיםִיpָרַמָאָקיִכָה.יִלהָמְל'ה
אָרwַhְִמאֵהzְתBרֵנתַקְלְדַמcְןcָיִעaְ,אָנָמֲחַר
דיִמָתְלםֵדLֶwBרָבָדEְלןיֵאג,ןָנaַָרeנzָ.תֶרֹטְק
LֶלLֶַארַחlָתֶרֹטְקאaִדַבְל,Lֶpֶרַמֱאaָd
'aַaֹרֶקaַaֹיְו.'רֶקeְקcַתֶרֹטְקם,cָרָבLֶpֶרַמֱאaB
'aַaֹרֶקaַaֹרֶק',cִןֹרֲהַאויָלָעריִטְקִהְו')דביִתְכ
רַמֱאֶנאLֶHרָבָדְל,'רֶקaַaֹרֶקaַaֹםיnִַסתֶרֹטְק
aBֶאlָזא('aְֹלןיֵאְו.דָחֶא'רֶקEרָבָדLֶnִַעְתkֵב
תֶרֹטְקדאlֶָאםִיaְַרַעָהןיaֵלLֶדיִמzָרַחַא
,חַסtֶַהבֶרֶעaְםיִרkִteרeqַחְמe,חַסֶפeהתBרֵנְו
LֶhBלֵבLֵאְותיִנBתֶאלֵכtִחְסBַר.בֶרֶעָלaִי
,רֵמBאאָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִי
,הָנMַָהתBמְירָאaִLְםיִרkִteרeqַחְמףַא
LֶhBאְולֵבBלֵכaְָדָקLִבֶרֶעָלםי.°aִLְאָמָל
תֵרLֶiֶLaBkָחַסֶפְדהNֲֵעאֹבָי)ג,אnַָקאpַָתְל
אlֶָא;תֵרaBkָןיֵאLֶהָמָלLְַהcְהNֲֵעהֶחְדִיְו
יאַמ,הָקBרaְןaֶןָנָחBי'רלBLֶנaְלאֵעָמLְִי'רְל
אָניִבָררַמָא.הNֲֵעיאַהֵמהNֲֵעיאַהdcְיֵמְלeא
,ןַניִקְסָעףBעָהתאhַַחaְאָכָה,אcְָסִחבַררַמָא
Lֶַלןיֵאnְִזaֵֶאַחlָָמָדאd.בַרtָtָיִפֲא,רַמָאאle
zֵאָמיaְַחhַתאaְָהֶלֲעַמו,הָמֵהeָניִלְמdaְאֹרLB
Lְֶזִמלaֵיִאָהְו.ַחkָָאאLָם.aִLְבַרְלאָמָלtָtָא,
אkָיִאיאַמ,אcְָסִחבַרְלאlֶָא;dָלןיִלֵמְדeניְיַה
.הָלBעאkָיִאָהְו.BמLֲָאבַרLֶwָ,יִרְמָא.רַמיֵמְל
לאֵעָמLְִי'ר)ד,אָיְנַתָהְו,אָבkְַעְמאָלהָלBעזת"כְו
aְנBLֶַרלaִייBןָנָחaֶןaְרBאהָקBרֵמ,kְLֵם
LֶַחhָתאBֲאַוLָמBַעְמkְאןיִבBתB,kָCעBתָלB
יִמB,eתָלBעהָבְרaְLֶwָאָמיzֵיִכְו.zBְבkַַעְמ
,)האָיְנַתָהְו,ןLBאִרBתאhַָחְלםֶדBקBתָלBעהָבְרָק
הַמ,'הָנLBאִרתאhַָחַלרLֲֶאתֶאביִרְקִהְו')ח
zַמְלeלדBַלְלםִא.רַמnֵדLֶzְקאֵהBתֶמֶד
הNֲֶעַייִנMֵַהתֶאְו')טרַמֱאֶנרָבkְיֵרֲה,הָלBעָל
לָכְלח)ובָאהָנaָהֶזאlֶָא.'טkַnִLְtָהָלBע
תאhַַחleיִפֲאcַ,ןָלאָמיְיַקְו.ןֶהnִָעתBאaַָהתBלBעלָכְלתBמְדBקeהLֶiְתBאhַָח
רַמָאאָנָמֲחַרcְ,עָרBצְמתַלBעיֵנאLָ,אָבָררַמָא.הָמֵהaְתַלBעְלתֶמֶדBקףBעָה
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ןיִדcְ,חַסֶפְלםֵדBקדיִמL.zֵָרָפְמאָקאLָיֵרְדאָמְעַט.'eכרָבcָרַחeאְי
חַסtֶַהתֶאחaְַזzִ','םִיaְָרַעָהןיֵב'e'בֶרָעaB'aָרַמֱאLֶpֶחַסtֶַהרַחeאLֶiְאeה
aָבֶרָע')cְזטםיִרָב(,'ְוLָטֲחeאBתB'גְוB')LְמBדיִמָתְל,)ביתLֶHרַמֱאֶנאaB
יִכָהיִא:)חכרaְָדaַnִ('םִיaְָרַעָהןיaֵהNֲֶעzַיִנMֵַהNֶבkֶַהתֶא'אlֶָא
.חַסֶפְלeמcְְקיִליnֵַנתBרֵנְותֶרֹטְק
רָבcָרַחeאְי,dיֵפeגאָמְעַטיאַהםMeִמ
'םִיaְַרַעָהןיaֵ'דַחתBרֵנְותֶרֹטְקִבe'.cְכ
kְביִת,'eלֲעַהְבBַהתֶאןֹרֲהַאתpֵרBתaֵןי
ןיֵב'e,)לתBמLְ('הpֶָריִטְקַיםִיaְַרַעָה
טֵעיִמcְ:יֵאָקeהיְיַוְרzַַא'םִיaְַרַעָה
בֶרֶעֵמBתBא]א:תBרֵניbַaֵ.אָנָמֲחַר
דַעְובֶרֶעֵמרֵחַאןיֵאְורֶקaֹדַעְו
aְֹלןיֵאְו.רֶקEבֲעBהָדkְLֵהָרי
.dָתcִָמdָלןzֶ:ליִחְתַהְלָהיֶרֲחַא
BCרָאלִיַלEְלןיֵאcְ,)זרֵנלָכְלגBליִצֲח
LֶHְלאֵהְיאEaָdkַMִעיeִאְו:רzַwַL
ןיֵאתBרpֵהַמ.תBרֵנְלתֶרֹטְק
תֶרֹטְקףַא,ָהיֶרֲחַאהָריkְLֵהָדBבֲע
דיִמzָ:ָהיֶרֲחַאהָריkְLֵהָדBבֲעןיֵא
.תBרֵנְלםֶדBקתֶרֹטְקeתֶרֹטְקִלםֵדBק
קֶרֶפaְאָמBירֶדֵסLaְֵרָפְמאָמְעַט
יֵטeעַמְלאeהַה:]בהepֶמְמַהןֶהָלרַמָא
ואָל,'BתBא'אeהַה.םיִנְפLֶaִהָדBבֲע
,ץeחתַדBבֲעאיִהLֶ,אָתֲאחַסtֶיֵטeעַמְל
cְְסִמzַaְאָר,cְבֲע,טיֵעַמְמאָקיִכBתַד
tְםיִנcִָתוָוְכdרֵנ;טיֵעַמְמָקBבֲעתBתַד
tְםיִנ,eבֲעתֶרֹטְקBתַדtְםיִנ:zְאֵה
:תֶרehֶקְמאֵהzְרָבkְ.תֶרֹטְקאָרwַhְיִמ
דיִמָתְלםֵדBקםיMִִאaָ.רָבcָלEkְָלןיֵא
LֶלLֶַארַחlָטְקאBתֶר,Lֶpֶרַמֱאaָd
aְָרָפLַַאְותzָהzְַצeֶה'aַaֹרֶקaַaֹרֶק',
eאָלדיִמָתְבkְֶאביִתlָדַחא'aֹרֶק':
eחְמeqַרkִteםיִר.kְגBצְמןBאעָרBבָז
LֶMְָוחַכGאיִבֵהאkַtָתָרBקBםֶד
,חַסtֶלַכאֹיאGהpֶָאיִבְיאGםִאְו,דיִמzַָל
cִחְמeqַרkִteסָאםיִרeרaְָדָקLִםי,
לַבLֶhָפ"עאְו.לֵבLֶhB:)חתֵרeLkָנָעְו
רַחַאלaBְטִלCיִרָצ,LֶlBיִעיִבaַMְלBמְתֶא
LֶאיִבֵהkַtָתָרB,cִןַנְתaְחBרֶמaְקBֶדL
)cַאָה,).אכףBחְמַהְוןֵנeqַרkִteםיִר
תBמְירָאL:aִLְֶדBקְלהָליִבְטםיִכיִרְצ
םֶדBקהָבָדְניֵמְלLַאיִבֵהםִא.הָנMַָה
,םיִרkִteרeqַחְמהָיָהאeהְו,דיִמzַָה
תֶאלַכאֹיאBGתָרkַtָאיִבָיאGםִאְו
Lְויָמָל,cִלְכָאְו']גביִתְכeאBֲאםָתLֶר
ketַרaָָדָקתַליִכֲאאָמְלַא,)ט'םֶהLִםי
ןיaֵםיִנֲהkַֹלםיִלָכֱאpֶַהןיaֵ,איִההNֲֵע
ָהיֶלָע'.הָמָלLְַהcְ:לֵאָרNְִיְלםיִלָכֱאpֶַה
:)]דהָמָלLְַהcְ(.הNֲֵעיאַה:)י'םֵלLְַה
.אָכָה:)]הםיLִָדָקתַליִכֲאcַ(.הNֲֵעיאַהֵמ
cְַררַמָאָקaִִייLְחְמףַאלאֵעָמeqַר
kִteםיִר,aִצְמBרַמָאָקיִנָעעָר,Lֶnֵאיִב
aָdןיֵאְו,םיִנֲהkַֹלתֶלֶכֱאֶנְו,ףBעָהתאhַַח
הָרָטְקַהיbַaֵהָמָלLְַהcְהNֲֵעַו,הָרָטְקַה
kְהָרֳהָטְו.ביִתLֶחְמלeqְיֵרkַtָהָר
zְלeהָיaְַחhָתא,kְַו(ביִתְכִדiִביאָרְק(
]ותאhַָחְבe,'ָהיֶלָערtִֶכְו'היֵנְפִלBביִרְקִהְו'

Lאֹרdaְָניִלְמeהֶלֲעַמ:תֶדֶלBיaְיֵאָק
'היֵנְפִלBביִרְקִהְו'ביִתְכִדkְ.ַחaְֵזnִַה
רַחַאְלהpֶָריִטְקַירָחָמְלe,'ָהיֶלָערtִֶכְו
zָדיִמLֶלLַָניֵאהָניִלְו.רַחdtBתֶלֶס
aְאֹרLַהnְִזaֵַח,kִרַמָאְדaִםיִחָבְזaְקֶרֶפ
אcְGה"דְל°,).זפףcֵL)cַַקְמַחaְֵזnִַה
אָלcְ.עָרBצְמםLֲַאאkָיִאאָהְו:eדְרֵי
אָלבkֵַעְמאGםLָָאת"כְו:ףBעיֵתָא
,בkֵַעְמאcְGןיzְִעcַַאקqַיzִיִכיֵהcְ,'יִסְרָג
יֵרֲהaB,Lֶהָיeלzְהָרֳהָטרwַיִעיֵרֲה
תאhַָחaְ:תBנBהaְיbַaֵלַעBמcִָמןֵתBנ
הָרֳהָטיִבkְַעְמcִןָלאָטיtְLִםLָָאְו
ןַחLְkְַאְדkִ,תאhַָח.םיLִָדָקתַליִכֲאַל
aְיBָא;תֶדֶלLָם,LִֶמיֵרֲהnֶpeַלaְהBנBת:
ןָיְנaִַה.בָאהָנaָהֶז:ןLBאִרהָוֲהתאhַָח,הָלBעיִנLֵיאַהcְןָויkֵ,ןַניִעְדָיאָליnִֵמe.יheיaִתַעeבaִLְביִתkְאָרְקאeהַהdcְיֵרְתaָ.'יִנMֵַהתֶאְו'
בָאןַיְנaִיאַהcְ,).צףcַ(ריִדzַָהלkָקֶרֶפaְםיִחָבְזaִ.ןָלאָמיְיַקְו:ןֶהnִָעתBאaַָהתBלBעָלeמcְְקLֶiִתBאhַָחלָכְלדnֵַלְל,בָאבeתkַָההָנaָהfֶַה
:הָלBעְלתאhַָחםיcְִקLֶzַ,ףBעdָתאhַָחְוהָמֵהdaְָתָלBעהָאיִבLֶnְהָריLֲִעתֶדֶלBיןBגkְ,הָמֵהaְתַלBעםִעהָאaַָהףBעָהתאhַַחְלאlֶָאCיִרְטְציִאאָל
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,בzְַכיִמְלCיִרְטְציִא,)כריִדzָדיִמָתcְבbַלַעףַא.'eכרָבcָרַחeאְי
cַא"הLֶַהtְֶקַיחַסcִִמםיMeַהָהיֶלָעםLְרֵנְותֶרֹטְק:םֵלBת

דַעְובֶרֶעֵמ'יnֵַנביִתkְתBרֵנaְאGֲהַו,א"ָביִרהLְָקִה.חַסֶפְלeמcְְקִנ
aֹרֶק',eהַמlִבֶרֶעֵמ'י'eהַמlִי'aֵָיְו.'בֶרֶעLלBרַמ,cְ'דַעְובֶרֶעֵמaֹרֶק'

:רeחיִאְלאGְוdָתcִָמdָלןzֵיִלCיִרְטְציִא
אlֶָא'eכבkֵַעְתLֶnִרָבָדEְלןיֵא

סֵרָגאָלcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ.תֶרֹטְק
יִדיִמאlֶָאביLֵָחאָלכ"עcְ,תBרֵנְו
,רֵחַאְלהָרzBהָדיtְִקִהdָבcְ,הָרָטְקַהְד
kְגְו'יֵבְלֶחָהיֶלָעריִטְקִהְו'ביִתְכִדB'.cְיִא
אLָיֵרaְיnֵַנבLBְחיִל,יִכָהאָמיzֵאָל
אlֶָארַחLַלLֶדיִמָתְלםֵדLֶwB]זEְלןיֵא
יֵרְזִגיֵנeLְ,יִמיִנtְַהַחaְֵזִמןMeיִדְו,תֶרֹטְק
דיִמָתְלןיִמְדBקcְ,תBרֵנתַבָטֲהַו,םיִצֵע
kָיֵנָהל,kִןַניִרְמָאְדaְמְמַהןֶהָלרַמָאepֶה
:אָתיֵליnֵַנאzְָפֶסzBַבe.).גלףcַאָמBי(

תֵרdkָיaֵתיִאcְחַסֶפְדהNֲֵעיֵתָא
אָה,א"ָביִרהLְָקִה.'eכיֵחָדְו

aְיִעcֲָערַקֲעיִמְדאָנNֵַהְדהLְאָלהָמָל
dָניֵאcְ,חַסtֶתַליִכֲאַדהNֲֵעםיiַַקיִמ
]חeטֲחLֶiִLְיֵריְיַמcְ,ץֵריֵתְו.הָלְיaַlַאlֶָא

tֶקויָלָעחַסBםֶדLֶiִחְדeֲעNֵַהְדהLְהָמָל,
cְLBזְוןיִטֲחBבְטלַעןיִקְרeילBם
eחְמeqַרkִteכְלםיִרelֵיִפֲא,אָמְלָעיle
GַבְללַכאֹיאqBה,ףBליִאeדָיְבBzָלeלי(,
eטָפeִמרtֶחַסLֵיִפֲאיִנleGלַכָאא.
םיiֵַקְמBתָרkַtָביִרְקkָC,kְLֶnְַלִה
םִאLֶ;לBכֱאֶליeאָריֵוָהזָאcְ,חַסֶפְדהNֲֵע
GכָיהָיָהאBביִרְקַהְלל,Gאָרהֶיְהִיאeי
י"ִרְו.לeסtָהָיָהחַסtֶַהְו,בֶרֶעָללBכֱאֶל
]טריִמֲחcַהNֲֶעַתאaְGאָקְוַדcְ,ץֵרָתְמ

aָןַניֵעaְיִעcָואָלרַקֲעיִמְדאָנcְִלwַiַםי
הNֲֵעיֵחcָריִמֲחַדהNֲֵעלָבֲא,הNֲֵע
םיiֵַקְמאleGיִפֲא,ןָיְנִעלָכaְלwַַה
רַבָעאָקְדאָנcָיִעaְרeמָחהNֲֵע
ןיhִיbִ(ַחֵלMBַהaְ)מחַכBמְדkִ.לwַַההNֲֵעַא
;cBְבַערֵרְחיLֶMִרֶזֶעיִלֱאיaִַריbַaֵ):חל
eְבLִיleַהַחwֵח(ןelִןיcַאמקף.(,cַיֵחָדהָוֲה
ַחleיLְִדהNֲֵעַלריִמֲחcַעָרBצְמִדהNֲֵע
ַחLַlֵ'אָנָמֲחַררַמָאcְואָליִא,ןwֵַה

zְLַlַנהָוְצִמרַבְדִל'יִפֲא'ח(:

.'eכתBאhַָחלָכְלבָאהָנaָהֶז
יִאcְ;רַמָאָקבkֵַעְלleיִפֲאַו

הLְָקִה.הָבְרaְLֶwָאָמיֵליkַzִַא,הָוְצִמְל
.אָבkeיִעאkָיֵלcְעַמLְַמ)סכ"תְבcִ,א"ָביִר
cְםָתָהיֵנָתָקbַaֵייBתֶדֶלLֶהָאיִבֵהםִא
,dָתָלBעןיnִִמהָתאhַָחאיִבdzָָתָלBע
eקֶרֶפְבkַָהלzָםיִחָבְז(ריִדcַַמ).צףLְעַמ
cְיִרְטְצִאאָלCהֶז'יאַהaֶָא'בָאהָנlָא
תַלBעםִעהָאaַָהףBעָהתאhַַחְל
aְיֵלְו,הָמֵהkָאkִיםִאיBֲעתֶדֶלLִהָרי.
eַמְבqִֶקתֶכpִַנ)ה"מב"פ(םיnֵןַניִרְמָאי,
,הָתֵמָוdָתאhַָחהָאיִבֵהLֶהMִָאָה
dָתָלBע;'eכdָתָלBעםיLְִרBיןיִאיִבְמ
.dָתאhַָחםיLְִרBיeאיִבָיאG,הָתֵמָו
אGתֶמיiֶַקהָתְיָהםִא,תָצְקעַמLְַמ
ץֵריֵתְו.dָתאhַָחאlֶָאהָאיִבְמהָתְיָה
אָכָהCיֵרָפְדאָהcְ,ןֵהkֹםיiִַחeניaֵַר
אָקְוַדeניְיַה,אֵהְיאָבkeיִעleיִפֲאַו
aִצְמBעָרcִביִתְכaֵיd'zִהֶיְה',cְַמLְעַמ
הaַָרץֵמwBַהLיֵרaְרַמָאְדkִ,אָבkeיִע
'הָלֱעֶהְו'ביִתְכcִיLַpְֵמe.).טיףcַתBחָנְמ(

:)עאָבkeיִעֵמיֵטeעַמְל

cִאָקְוַדְו.'הָלֱעֶהְו'ביִתְכaְדַבֲעיִד,
cְאָהkְביִתaְאָיְדֶה

:'הָלBעָהתֶאטַחLְִירַחַאְו'
םeאNֲָע

nqkzzxend

ôø÷â'îùðäè'
d©P̈k§x¦ie§d©MEz¦i,Y§xEn̈z̈o

Y§xEn̈d,En©r§U§xFz¥id¤o

n©r£U¥x,e§d¤w§C¥Ẅod¤w§C¥W.
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רLֲֶאםBקnַָהלֶאםִאיkִ)א
BמLְןLַkְֵלEיֶהGֱאָיְירַחְבִי
Lָםzְִזaַַהתֶאחtֶחַס
aָבֶרָעkְבBַהאMֶֶמLמBדֵע
]ו,זטםירבד[:םִיָרְצnִִמEְתאֵצ
דַעתֶרֶמLְִמְלםֶכָלהָיָהְו)ב
LֶדֹחַלםBירָֹשָעהָעaְָרַא
לַהְקלBkֹתֹאeטֲחLְָוהfֶַה
:םִיaְָרַעָהןיaֵלֵאָרְֹשִיתַדֲע

]ו,ביתומש[

הֶֹשֲעzַדָחֶאֹשֶבkֶַהתֶא)ג
יִנMֵַהֹשֶבkֶַהתֵאְורֶקaַֹב

zַהֶֹשֲעaְֵרַעָהןיaָםִי:
]ד,חכרבדמב[

תֶאןֹרֲהַאתGֲעַהְבe)ד
הpֶָריִטְקַיםִיaְַרַעָהןיaֵתֹרpֵַה
ָיְייֵנְפִלדיִמzָתֶרֹטְק

]ח,לתומש[:םֶכיֵתֹרֹדְל
ץeחִמדֵעBמלֶהֹאaְ)ה
תֻדֵעָהלַערLֲֶאתֶכֹרtַָל
ויָנָבeןֹרֲהַאBתֹאCֹרֲעַי
ָיְייֵנְפִלרֶקaֹדַעבֶרֶעֵמ
תֵאֵמםָתֹרֹדְלםָלBעתwַֻח
aְאכ,זכתומש[:לֵאָרְֹשִייֵנ[
ןֹרֲהַאויָלָעריִטְקִהְו)ו
רֶקaַaֹרֶקaַaֹםיnִַסתֶרֹטְק
aְביִטיֵהBַהתֶאpֵתֹר

]ז,לתומש[:הpֶָריִטְקַי
הֶֹשֲעzַדָחֶאָהֹשֶבkֶַהתֶא)ז
יִנMֵַהֹשֶבkֶַהתֵאְורֶקaַֹב

zַהֶֹשֲעaְֵרַעָהןיaָםִי:
]טל,טכתומש[

ןֵהkַֹהלֶאםָתֹאאיִבֵהְו)ח
תאhַָחַלרLֲֶאתֶאביִרְקִהְו
LBאֹרתֶאקַלָמeהָנLBאִר
:ליcְִבַיאGְוtBְרָעלneִמ

]ח,הארקיו[

הָלֹעהֶֹשֲעַייִנMֵַהתֶאְו)ט
kַnִLְtִָכְוטtֶַהויָלָערkֹןֵה
אָטָחרLֲֶאBתאhַָחֵמ

]י,הארקיו[:Bלחַלְסִנְו
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :טנ

.רָבdkְָלֱעֶהLֶ,'הָלBעָהתֶאןֵהkַֹההָלֱעֶהְו')א
,אtָtָבַרְלאaַָארaַןLִnָבַרdיֵלרַמָא
לLBLֶאֹרdaְָניִלְמeָהֶלֲעַמתַרְמָאCcְָדיִדְל
eתָאcְםיִנֲהkַֹלאָתlְיִמןַניִדְבָעְו)אןיִמיְיָק,ַחaְֵזִמ
aָdיֵדיִלzַwָהָל,cְיִרְבָסcְיBיֵמdהeתָאְואe
רַמָא.ןֵהןיִזיִרְזםיִנֲהkֹ)ב,dיֵלרַמָא.יֵרeטְקַאְל
אָנeהבַרdָליִרְמָאְו,אָנֲהkָבַרְליMִַאבַרdיֵל
aְיֵרdcְבַרְלןָתָנבַרtָtָאָהְו,)גאkַnָאָלְדה
,רaָNָיִלְכָאeצָמאָלםיִנֲהkֹ,ןיִרeמֵאיִרְטַקְתִמ
cְכָיא,אָיְנַתBהְילekַֹרםיִנֲהMָןיִאaְהֶזָח
רַמBלדeמְלzַ,ןיִרeמֵאתַרָטְקַהםֶדBקקLBָו
רַדֲהַו,'הָחaְֵזnִַהבֶלֵחַהתֶאןֵהkַֹהריִטְקִהְו')ב
םיִנֲהֹכְדהnַָכְו;'ויָנָבְלeןֹרֲהַאְלהֶזָחֶההָיָהְו')ב
,יִרkַtְְתִמאָל)דםיִלָעaְ,רaָNָיִלְכָאאָל
cְלְכָאְו')ג,)האָיְנַתeאBֲאםָתLֶרkֻtַרaָםֶה',
.ןיִרkַtְְתִמםיִלָעְבeםיִלְכBאםיִנֲהkַֹהLֶדnֵַלְמב
יִמkְםeאNֲָע,רLְָפֶאאָלcְןָויkֵ,)וdיֵלרַמָא
LֶpִאְמְטeאBLֶדְבָאe.א[cְכָי,אָיְנַתBאְמְטִנלe
הֶזָחaְןיִאkַָזםיִנֲהekֹהְיאeGדְבָאBLֶאןיִרeמֵא
ןֹרֲהַאְלהֶזָחֶההָיָהְו')ברַמBלדeמְלzַ,קLBָו
eִמ,'ויָנָבְלkָקָמלBבַר.םkָיֵמָראָנֲה,kְביִת
אeהרֶקaBדַע,'רֶקaֹדַעיbִַחבֶלֵחןיִלָי]אאG')ד
ביִתְכe;ןיִלָיkelָdהָלְיlַַהלkָאָה,ןיִלָיאGְד
ָהיֶלָע)ז,'םיִמָלMְַהיֵבְלֶחָהיֶלָעריִטְקִהְו')ה
dָלביִתBמאeה.ןkelָתBנaְָרwַָהלkָםֵלLְַה
בַר'יֵליֵמָר.eרְתd,kְLֶpִzBָלקֵרָפְמאeהְו
גַחחַבֶזרֶקaַֹלןיִלָי]אאG')וביִתkְ,]בבַרְלאָרְפָס
הָלְיlַַהלkָאָה,ןיִלָיאGְדאeהרֶקaַֹל,'חַסtַָה
אGְו,'aְLַaַzBתLַaַתַלBע')ז)חביִתְכָהְו°;ןיִלָי
.בBטםBיaְלBחתַלBעאGְו,תaְLַaָלBחתַלBע
רaַאaַָאבַרdיֵלָהיִנdיֵיְמַררָבd,kְיֵלרַמָא
הָעaְָרַאaְגאָכָה,dיֵליLַpְִו,eהaַָא'רְלאיiִָח
יֵבְלֶחcְד,)טןַניִקְסָעתaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָע
LַaָןיִביֵרְקתaְיBטםBיֵלרַמָא.בd,ִמMeם
cְיֵבְלֶחLַaָןיִביֵרְקתaְיBטםBקיֵנןַנֲאבe
רNָָעהָעaְָרַאaְאָרְקיאַהdcְיֵלאָמיֵנְו
LֶיְהִללָחBתaְLַaָהתeיֵלרַמָא.ביִתְכִדאd,
:dיLְֵפpַַאםיִקBמeקיֵחָדאeהcְ,אָרְקִלdיֵקְבLִ)י
לaִֵקְוBמLְִלאBLֶHטָחLֶMְחַסtֶַהה)כ'ינתמ
אLֶHְוBמLְִלוBא,BמLְִלאLֶHקַרָזְו]גlֵCִהְו
דַציkֵ.לeסB,tָמLְִלְוBמLְִלאBLֶHא,BמLְִל
;םיִמָלLְםLְֵלeחַסtֶםLְֵל,BמLְִלאLֶHְוBמLְִל
LֶHִלאLְמBִלְוLְמB,ְלLֵםLְםיִמָלeְלLֵםtֶחַס:
BאןַנzְתַחַאהָדBבֲעaַ,]דאtָtָבַריֵעaָ'מג
aִLְzֵבֲעיBדBתzְןַנ.aַבֲעBתַחַאהָדzְַרְו,ןַנaִי
;סtְָתִנםָדָאויָרָבcְרַמְגaִףַארַמָאcְ,איִהיֵסBי
cְרַמָאאָה,מ"ריִאzְפBָלסLBאִרןLBן.
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.ביִתkְתאhַָחרַפaְ]ב.'Bגְו'הָחְנnִַהתֶאְוהָלBעָהתֶאןֵהkַֹההָלֱעֶהְו'
eִמcַיֵלהָוֲהdְכיִמְלzַעָהתֶאְובBהֶלֲעַיהָל,eַמ,'הָלֱעֶהְו'ביִתְכLְיִפֲאעַמle
םיִריִטְקkְLֶnַ.איִהאָמBיcְיִרְבָסcְ:רtֵַכְיתאhַָחַלםֶדBקהָלBעָהאיִבֵה
kַָהלlַםיִרֶבֵאהָלְיLֶpִיzBרְתeִמwְָרaָנBתLֶpִLְטֲחeקַרְזִנְוcָקןָמBםֶד

eהְי,eלlַָהםיִרֶבֵאָהתֶאeאְרִיְו,דיִמzַָל
ןיִיeאְרeeרְתzBיִנהlֵֶאםLֶbַןיִרeבְס
יִרְבָעְו,]הםֻריִטְקַיְו,םiBַהםָריִטְקַהְל
ןָלֲעnַַהְו.ןֵהןיִזיִרְז:הָמָלLְַהcְהNֲֵעַא
LָיםBַהויָחֶאְלַעיִדkִֹיְו,םיִנֲהfָרֲהeaָןֶה:
אtָtָבַרcְַא.'eכיMִַאבַרdיֵלרַמָא
tָיֵרCcְִמ:ןָניִלְמרַמָאkְיִדkָלkְהָמ
םיִנֲהkֹ,תאhַָחcְ.ןיִרeמֵאיִרְטwִַמאָלְד
aְNַַחַהרhָצָמאָלתאeיִלְכָא,eאָלםיִלָעְב
רeqַחְמןיִיַדֲעַו,הָרekַtָהְלאָיְוָה
kִteהםיִרeַאיֵהְו,אCלַכאֹיaְָדָקLִםי:
aְָוהֶזָחLBַה.קpְתeַלםיִנkֹןִמםיִנֲה
םיִאleִמaְ.'םָתBאeלְכָאְו':םיִמָלMְַה
kְֲא':ביִתLֶרketַרaָםֶה'.kָבַתkַtָהָר
bַaֵאָרְמיֵמְל,הָליִכֲאיcְףַאaַהָליִכֲא
zְלeהָיkַtָהָר:kֵןָויcְְפֶאאָלLָר.
הNֲֵעםMeִמאָנcָיִאָהeהְניִרeטְקַאְל
BאeאְמְטLֶpִיִמkְםeאNֲָע,הָמָלLְַהְד
Lֶדְבָאe,eִמLְzְרekֹםיִנֲהaַתַליִכֲאaָNָר,
הָלְיlַַהלkָאָה:םיִלָעaְַלהָרkַtָאָיְוָהְו
,הָלְיlַַהלkָןָריִטְקַמeןָלֲעַמe,הhַָמְל.ןיִלָי
תBלֲעaַןָאָצְמןkֵםִאאlֶָאלָסְפִנBניֵאְו
הָלְיlַַהלkָאָמְלַא,הhַָמְלאeהkְLֶרַחMַַה
.םֵלLְַהָהיֶלָעביִתְכָהְו:ריִטְקַהְליeאָר
cְַמLְעַמLֶHַעְתִיאkֵבcָרַחַארָב
zָדיִמLֶלaְֵרַעָהןיaַםִי:kְLֶpִzBרְתe.
דיִמzָםֶדBקןָמcָקַרְזLֶpִתBנaְָרwִָמ
הָאְרִנcְןָויֵכcְ.ביִרְקַהְלeקיtְִסִהאGְו
רַחLַלLֶדיִמzָלַע,ןֵכָלםֶדBקהָבָרְקַהְל
.ןיִלָיהָלְיlַַהלkָאָה:םָלeLְמאeה
יtִלַעףַאְו,בBטםBייֵליֵלpeaְֶריִטְקַיְו
LֶpBִמרַתwְָרaָןLֶחלBל;cְְרַאאָהaָהָע
:אeהלBח,aBחַסtֶַהםcַקַרְזLֶpִ,רNָָע
dיֵקְבLִ:איִהאָיeLְק.'eכeקיֵנןַנֲאַו
.dיLְֵפpַַאיֵקBמeקיֵחָדאeהcְאָרְקִל
Cיָחְרkָלַע,יֵדָדֲהַאיֵאָרְקLeָקcְִמ
:יִכָהeהיְיLְַפpַַאיִמְקBמeהיְיַפeגיֵאָרְק
.BמLְִלאBLֶHטָחLֶMְחַסtֶַה'ינתמ
קַרָזBאlֵCִהBאלaֵיִקBא:םיִמָלLְםLְֵל
LֶHִלאLְמB.LֶaְְרַאaַבֲעעBדBַהתlָלe
לBסְפִלםִא,ןzְָבLֲַחַמaְלָסְפִנחַסtֶַה
אָתיְיnַָקאzְָעַמaִLְףיֵלָיְדkִ,לbֵַפְלםִא
cִםיִחָבְז)cַא:).דףBִלLְמBְוLֶHא
תֶבLֲֶחַמaְיִא,LֵרָפְמאָרָמB.aַbְמLְִל
יLְzֵתֶבLֲֶחַמaְיִא,רַמָאָקתַחַאהָדBבֲע
אLֶHקַרָזְוBמLְִללaֵיִקןBגkְ,תBדBבֲע
,'אeהחַסtֶחַבֶז'ביִתְכcִ.לeסB:tָמLְִל
LֶzְתָחיִבְזאֵהBְלLֵםtֶחַס,eביִתְכ
:)לBמLְִלאLֶHטַחLְִניֵטeעַמְל'אeה'
aָdבMֵיִחְו.ןַנzְתַחַאהָדBבֲעaַ'מג
יֵנָתָקה"פאַו,BמLְִלאLֶHְוBמLְִל
tָסeי'רְו:לBאיִהיֵסcְרַמָא.aְַמqֶתֶכ
zְמeהָר)cַףַא:).הכףaִרַמְגcְויָרָב
ריִאֵמ'ריִאcְ:קeבcָ.סtְָתִנםָדָא
תֶכqֶַמaְ.ןLBאִרןLBָלסBפzְרַמָאָה

zְמeהָר)cַהכף:(bַaֵאָהיBזיֵרֲהרֵמBzְמeעתַרBהָלzְמeתַרLְםיִמָל,
הֶעְרִתְו,םיִמיiַָקויָרָבcְ,רֵמBאיֵסBי'ר.הָלBעתַרeמBzְזיֵרֲה,רֵמBאמ"ר
:םיִמָלdLְָיְצֶחיֵמְדִבeהָלBעdָיְצֶחיֵמְדaִאיִבָיְו,רֵכnִָתְוםַמLֶzeדַע

Bא

ןnַָקְל(רַמָאcְןאַמְל.eדְבָאBאןיִרeמיֵאeאְמְטLֶpִיִמkְםeאNֲָע
cַַהןיֵא):זעףvִַרְמץיvֶעָהלַעהBטַקְנִדאָהאָחיִנ,ןיִל

הָמלַע,):פףcַ(ןnַָקְלִד]ואָתיְיַרaָלָבֲא.eדְבָאBאeאְמְטLֶpִאָכָה
,הvֶַרְמאGןָנaַָרcְִמeליִאBהל"צ,בֶלֵחַהלַעְוםcַָהלַעהvֶַרְמץיvִַה

:ןיִרeמיֵאָהeדְבָאleיִאkְיֵוָה
eהְיאeGדְבָאBLֶאeאְמְטִנלBכָי

אָקְלָסיִכָה.'eכםיִנֲהkַֹה
אָל,םיִנֲהkֹיִלְכָאאָליִאcְ,אָכָהאָנָקqְַמ
לBכֱאֶלeרLְzְִמאָלְו,םיִלָעaְיִרkַtְִמ
aְָדָקLִםי.eְקַמLֶא"ָביִרה,cִִאָהְבMָה
םcָש"ת,רַמָא).צףcַתBמָבְי(הaַָר
LֶpִאָמְטeקָרְזB,aְLBהגֵגeהָצְר,aְדיִזֵמ
Gהאeאָכָהאָהְו;הָצְרcְִמcְאBאָתיְיַר
אGיאַמ,יLַpְֵמe'.eכיvֵַרְמיֵיeצְרַא
לָבֲא,הָליִכֲאaַרaָNָריzִַהְל,הָצְרeה
aְְתִמםיִלָעkַtְלַעףַאאָמְלַא.ןיִרbַב
cְָבNָניֵארBלָכֱאֶנaְְתִמםיִלָעkַtְֵי.ןיִרL
,אָתיְיַרBאcְִמהָליִכֲאַליֵזֲחַדאָכיֵהcְ,רַמBל
הָמkְלָכcְרַמיֵמְליֵעaָאָכָהְו,ןיִרkַtְְתִמ
אG)א(רaָNָתַליִכֲאַלםיִנֲהekֹזֲחאָלְד
אָמְטpִִמהLֶָקeהיִמe.םיִלָעaְםיִרkַtְְתִמ
aָNַָאיֵה,רCזBַהתֶאקֵרcָןיֵאאָה,ם
הֶאְרִנְו.םיִנֲהkַֹלרzֵיֶהתַעLְרaָNַָל
אָלהָליִכֲאַלרaָNָיֵזֲחcַןַמְזלָכLcְֵרָפְל
;םיִנֲהekֹלְכאLֶiֹדַעםיִלָעaְיִרkַtְְתִמ
Bא,אָצָיBא,ןֵכיֵרֲחַאאָמְטִנםִאלָבֲא

:םיִלָעaְיִרkַtְְתִמ,רָתBנהNֲָעַנ

הLְָקִה.בBטםBיaְלBחתַלBעאGְו
,ביִתkְתaְLַaָאָרְקאָהcְ,א"ָביִר

cַלָבֲא,ריִמֲחaְט"ויcְןָלאָנְמליִקcְאָל
,אָביִקֲעיaִַרkְאָיְתָאcְל"יְו.הָבְרָק
cְרַמָאaְסBֵאףleְקLָםיִר)Lַaָתcַף

יֵבְלֶחלַעדnֵיִל,]ז'תLַaַתַלBע').דיק
LַaָתLֶwְןיִבֵרaְט"י,eַמLְיֵלעַמdאָרְק
לeLֶניְיַהcְ,תֶרֶחַאתBaְLַaָזתLַaָתַלBע
LַaָתaְיBטםBִמ,בkְלָלcְLֶחלBלaְט"י
קtBיzִאָביִקֲע'רְל,הLֶָקְו.הָבְרָקאָל
בBטםBיaְןיִביֵרְקתLַaָיֵבְלֶחdcְיֵל
הָלְיlַַהלkָאָה,'ןיִלָיאcְ'Gאָכָהcְאָרwְִמ
הָעaְָרַאaְםַקzBיִמתBחtַָהלָכְלcִ,ןיִלָי
,י"ִרְלdַמיzֵ.תaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָע
אָהcְ,יֵריְיַמרNָָבcְרָתBנaְאָרְקאָה
]חץֵמֲחלַעטֵחLBביiֵַחְמ):גסףcַ(ןnַָקְל

'ןיִלָיאG'ביִתְכcִִמהָרeבֲחיֵנaְִמדָחֶא
aָיֵרְתd,cְַמLְיֵלֲע]טןַניִמיְיָקְדיֵנָהעַמ'
aְ'Gַהלָכְו;'ןיִלָיאlַןיִלָיהָלְי,kִי'רְד[

,אָכָהְדאָיְגeסְלאָנְמיִקBאאָביִקֲע
חַסֶפcְאָביִקֲעיaִַרְלdיֵלןַניִעְמLְָו
.)מןBזtִָחתַעLְדַעהָלְיlַַהלkָלָכֱאֶנ
רcֵַסְמִלdיֵלעַמLְַמcְ,רַמיֵמְלאkָיִאְו
ןיaֵ,יֵריְיַמחַבfֶַהלָכaְאָרְקcִס"Mַַה
aַaָNָרeןיֵבaָמיֵאeןיִר,eִמcְכאָל[kְביִת
אָלcְִמe,'יbִַחבֶלֵח'יBbַaֵמkְבֶלֵח
kְביִתbַaֵהָליִכֲאיcִ'לְכָאְוeַהתֶאaָNָר'
kְםָתָהבַתְכִד'GתאBריִתe',מ"ש

cִהיְיוַוְרַתְבeִמLְzַיֵע:

aְְרַאaָָעהָעNָרLֶיְהִללָחBת
aְLַaָןַניִקְסָעת.

aַרְיeLַניִמְל(cִָמקיֵיwְְדאָר'Gבֶלֵחןיִלָיא
,Cיֵרָפe.תaְLַaָתBיְהִללָחLֶד"יeaְהaַָאיaִַריnֵַנdָליֵקBמe,ג"הכ'יbִַח
cְאְליֵצָמאָלBיֵמְקaְLַaָת,cְ'ַחbִי'kְביִת,cְניְיַהeַההָגיִגֲחaָםִעהָא
Lֵרָפְמe.):טסףcַ(םיִרָבְדleֵאaְןnַָקְלרַמָאְדkִ,תLַaָאָיֲחָדאָלcְ,חַסtֶַה
cְרַמָאָקיִכָה,LָהֵרְמeLֶHיֵדיִלאֹבָיא'aַןיִלָיל',LֶiַהֵביִרְקeִמaְעBידBם
aְLָאְרָההָעeלהָיB.ַמיֵתְוdרְילַעeLַיִמְלcְיֵרָפCיִמpֵdcְאָרְקיאַהcְ'ַחבֶלֵחbִי',cְִמֲחתַגיִגֲחַבMָָעהNָיֵריְיַמר,kִמְדBחַכaְֵאlecְְקִה.)סםיִרָבLָה
יאַהםַקzBיִמיִכיֵה,הָגיִגֲחהֶז'גַחחַבֶז'cְ,חַסֶפkְאיִהיֵרֲהחַסtֶַהםִעהָאaַָההָגיִגֲח).עףcַ(םיִרָבְדleֵאaְןnַָקְלLיֵרָדcְאָמיzֵןֶבְל,א"Lְaַָר
לBחיֵבְלֶחcְ):דיקףcַתLַaָ(םיִרLְָקleֵאaְרַמָאcְלאֵעָמLְִייaִַרkְרaBְסִיאָמיzֵןֶבcְ,ל"יְו)ע.םָתָהחַכBמְדkִ,תLַaָאָיֲחָדאָלcְהֶדBמאָה,תaְLַaָאָרְק

:יִמְלeLַרְיLaֵַרָפְמִדkְ,'ןיִלָילaַ'יֵדיִלאֹבָיאeLֶHהֵרְמLLֵָרָפְיאָמיzֵןaֶ,יnֵַניִא.ט"יaְןיִביֵרְק

cְרַמָאָהריִאֵמ'ריִאzְפBָלסLBאִרןLBא.ןBי"ִררֵמ,cְיֵמְעַטְל]לאָבָרd,cְיֵלתיִאdcִיִגיִלְפaִפְתBָלסLBאִרןLBן,cְןַניִרְמָאaְב"פcִםיִחָבְז
)cַלֲחַמאיִהןיִיַדֲע).לףBתֶק,tֵריeL,יִפֲאleaִמְתeעתַרBהָלeLְםיִמָלtְַרגיִלaִריִאֵמי.eַהיִכָהואָלְבCcִieיִמאָלאָכָהְדאָקzBֶאםַקlָא

ףqBַבְלאlֶָאהָטיִחLְִלdָניֵא]מרַבָסְו'eכםיִלֵרֲעַלםיִלeמםיcְִקִהםיִרְמBאםיִרֵחֲאיbַaֵ).גסףcַ(ןיִקְריִפaְןnַָקְליֵתיְיַמcְ,אָבָרְדאaָיlִַא
עַגֶרְבeףqBַבְלאlֶָאהָטיִחLְִלdָניֵאcְבbַלַעףַא,אָנוְוbַיאַהיִכleaְיִפֲאןLBאִרןLBָלסBפְתaִיִגיִלְפe,תֶקBלֲחַמאיִהןיִיַדֲערַמָאcְאָבָרְדִכְו
הָנLְֶיecְהְלאָריִבְסcִןnַָקְלcִיaַiֵַאְוהaַָרְלcִ.רַמָאLֶהָעaְLָ]נלָחאLֶHפ"עאןLBאִרןLBָלסBפzְםָתָהמ"ררַבָסְו,לeחָלםֶהיֵנLְִלLֵיןBרֲחַא
:תַחַאהָדBבֲעaַ'יִפֲאBמLְִלאLֶHְוBמLְִלמ"רְלאָכָהריLְִכַיאGכ"אְו,)פןnַָקְלרַמאBLֶpֹמkְ,מ"רְלleיִפֲאeהיְיוַוְרzַיִליְיָח,ףBסדַעְוהlִָחzְִמהָטיִחLְִל
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הֶזָחֶההָיָהְוהָחaְֵזnִַה
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aBGְכִתאaֶהeָהיֶלָערֵעִב
רֶקaַaֹרֶקaַaֹםיִצֵעןֵהkַֹה
ריִטְקִהְוהָלֹעָהָהיֶלָעCַרָעְו

:םיִמָלMְַהיֵבְלֶחָהיֶלָע
]ה,וארקיו[

םcַץֵמָחלַעטַחLְִתאG)ו
חַבֶזרֶקaַֹלןיִלָיאGְויִחְבִז

]הכ,דלתומש[:חַסtַָהגַח
לַעaְLַaַzBתLַaַתַלֹע)ז

:kָdְסִנְודיִמzַָהתַלֹע
]י,חכרבדמב[

=
םינויצותוהגה

ל"צ[]ב:)ןוילג(אלו]א
טוקליבאתיאןכואברל
תשרפו,ב"פשתזמרסחנפ
עודיו.ז"נשזמרםיטפשמ
השמאברל"אדארפסברד
ב"עאקתבשתרמאקריפש
יתאהזבויתכודראשבןכו
רבכאברבישהשריפשימנ
רבאבאברהילהינהיימר
ברכ"אשמ.והבא'רלאייח
'רלםדוקאבוטןמזהיה
י"תכב]ג:)ןוילג(]והבא
ה"כוךילוהוהנשמבש
ל"שרתסריג]ד:ב"ערב
ל"צ]ה:)ןוילג(אבר
ל"צ]ו:)ש"ב(םוריטקיו
שי]ז:)מ"האב(אתיירבל
:)מ"האב(ותבשבףיסוהל
:)מ"האב(לשףיסוהלשי]ח
:)ל"שרהמ(אמייקדל"צ]ט
'סות('רכאהדל"צ]י
אלדמל"צ]כ:)א"בשרה
:א"בשרה'סותבה"כו)ש"ב(
איהתופסותתסריג[]ל
יתאצמןכואבריעב
:)ןוילג(]א"שרהמבול"שרב
:)מ"האב(ירבסול"צ]מ
והייוורתףיסוהלשי]נ
אלול"צוס"ט]ס:)מ"האב(
רבד(ט"ויבלוחתלוע

:)לאומש
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