
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְבסםיִחָס.

aְיִמָקאָרְקיאַהtַלהָצְרִנְו')א,יִגְלBַכְלtֵויָלָער',
Bריֵבֲח,רַבָסהaַָר.BריֵבֲחלַעאGְוויָלָעא)א
ceיֵדיִדאָיְמd,ההַמeאcְרַבkַtָריֵבֲחףַא,הָרB
cְרַבkַtַָאְל,הָרteלֵרָעיאַהיֵקcְואָלaַרkַtָהָר
ןָויkֵ,יnֵַנלֵרָעיאַה,רַבָסאcְָסִחבַרְו.אeה
cְִחרַבieהאָבeאaַרkַtָההָרeה[,אBליִא[cְיִא
aַָתְמיֵעwְֵפַנןLֵיd.ב(eיֵלתיִאיִמdְסִחבַרְלcָא
,לBחְלט"ויִמהֶפBאָה)ג,רַמzְיִאאָהְו,ליִאBה
.הֶקBלBניֵארַמָאהaַָר,הֶקBלרַמָאאcְָסִחבַר
יִאְוליִאBהןַניִרְמָא,הֶקBלBניֵארַמָאהaַָר
יֵזֲחיnֵַנאLְzַָה,dיֵליֵזֲחםיִחְרBאdיֵליִעְלwִַמ
אָל,הֶקBלרַמָאאcְָסִחבַר.יֵקָלאָלְו,dיֵל
אָלהaַָרcְַאהaַָרcְאָמָלaִLְ.ליִאBהןַניִרְמָא
אcְGםָתָה,הNֲֶעַמרeqַחְמאָכָה,אָיLְַק
בַרcְַאאcְָסִחבַרְדאlֶָא;הNֲֶעַמרeqַחְמ
אcְָסִחבַרְלdיֵלתיֵליkִ,יִרְמָא.אָיLְַקאcְָסִח
dיֵלרַמָא.dיֵלתיִאאָרְמeחְל,אelָקְל,ליִאBה
יֵנָתָק,אָניִבָרְליִרָמבַרdcְיֵרaְאָרְטeזרַמ
הַמ,תֶלֶסtBהָאְמeטְותֶלֶסtBהָלְרָעְוליִאBה
heהָאְמGָעאNָהaָdטתָצְקִמeהָאְמkְלָכ
הָלְרָעתָצְקִמהNָָעאGהָלְרָעףַא,הָאְמeט
kְטיאַה.הָלְרָעלָכeאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵההָאְמ
aְטeתַאְמbַיֵרְב,eיאַמGָעאNָהaָdתָצְקִמ
הָעaְְרַאאkָיִאיִאcְ,הָאְמeטלָכkְהָאְמeט
יֵרְבַגהLְָמַחְוהָעaְְרַאְוןיִאֵמְטיֵרְבַגהLְָמַחְו
יbַaֵ,ןיִרBהְטִלןיִאֵמְטeהְליִלְסtָאָל,ןיִרBהְט
ןיִלeמְלןַנְתcִ,יִלְסtָאָלאָהיnֵַנהָלְרָע
אָטיLְִפcִהָאְמeטאָנLְיאַמ;רkָLֵםיִלֵרֲעַלְו
אlֶָא.dיֵלאָקtְַסְמcִהָלְרָעאָנLְיאַמd,eיֵל
aְטeתַאְמaָNָר,eיאַמGָעאNָהaָdתָצְקִמ
דַחיhַnִיִאleיִאcְב,הָאְמeטלָכkְהָאְמeט
Cָדיִאְו,dיֵלןַניִפְרNָיhַnִיִאcְיאַה,םיִרֶבֵאֵמ
;רaָNָתַאְמeטaְ,אzְָמיִקBאיאַמd.aְיֵלןַניִלְכָא
לָכaְגֵהBנBניֵאLֶרָבcָןיִנcָ,אָפיֵסאָמיֵא
לַאְו,םיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנBניֵאLֶרָבcִָמםיִחָבfְַה
,הָאְמeטיאַמe.םיִחָבfְַהלָכaְגֵהLֶpBןַמְזַחיִכBי
לָכaְגֵהBנBניֵאיאnַַא,רaָNָתַאְמeטאָמיֵניִא
יאַמe,יֵרְבbַתַאְמeטaְאָטיtְLִאlֶָא,םיִחָבfְַה
םיִחָבfְַהלָכleaְיִאcְג,םיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנBניֵא
חַסֶפleaְיִאְו,ןֶהיֵתBנaְְרָקןיִחLַlְְמאֵמָטְולֵרָע
אLָיֵר;ןֶהיֵחְסtִןיִחLַlְְמןיֵאאֵמָטְולֵרָע
aְטeתַאְמaָNָאָפיֵסְורaְטeתַאְמbַל"א.יֵרְב
,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.CיֵרtָאָקהָאְמeטםLֵ,ןיִא
גֵהBנBניֵאיאַמe,רaָNָתַאְמeטaְיnֵַנאָפיֵס

aְַהלָכfְםיִחָב,cְיִאleד(aְַהלָכfְםיִחָב,aֵןיLֶpִבֶלֵחאָמְטeָבNַָקרiָםיaֵןי
LֶpִאָמְטaָNַָקבֶלֵחְורiָז,םיBַהתֶאקֵרcָיִאְו;םleaְבֶלֵחאָמְטִנ,חַסֶפeָבNָר
יאַמaְ.םcַָהתֶאקֵרBזBניֵא,םיiַָקבֶלֵחְורaָNָאָמְטִנ;םcַָהתֶאקֵרBז,םיiַָק
רָבcִָמBלָלkְִמרezַהאLֶHרָבcָןיִנcָ,אָפיֵסאָמיֵא;רaָNָתַאְמeטaְ,אzְָמיִקBא
LֶHהאezִַמרkְלָלB,לַאְוzBטַחיִכeהָאְמLֶהיֵרֲהezְִמהָרkְָלָלd.aְאָמיֵליִא,יאַמ

aְטeתַאְמ

aְאָרְקיאַהtְְו.יִגיִל'LֶiְִתkַtְרeaBםיִלֵרֲע'cְרַמָאָק,Lֶנְמןיֵאeויָלָעןיִי
BטָחeLְ,ויָלָעןיִיeנְמaִלָבֲא.יִרְמָאָקויָיeנְמִלאLֶHתֶבLֲֶחַמםMeִמe,רַמָאָק
,םcַָבְלםֶהLֶaָםיִלֵרֲעויָיeנְמִלBמcָקBרְזִל,ןיִיeנְמיnֵַנןֵהLֶםיִלeמְל
cְאָיְוָהkelָdנְמםיִלֵרֲעַלהָקיִרְזeויָי,cְכelֵאָמְלָעיtָסeל.eםיִלֵרֲעַבLֶןָניֵא
ויָיeנְמִלאLֶHתֶבLֲֶחַמםMeִמeןיִיeנְמ
tְיִגיִל,eאָרְקיאַהְבcְLֶHנְמִלאeויָי
aִקיֵפָנאָכָהֵמ,]אהָקיִרְזaְַהלָכwְָרaָנBת,
אGְוויָלָע,הָקיִרְזeניְיַה'ויָלָערtֵַכְל'
רַבָסהaַָר:BריֵבֲחםLְֵלקֵרfBַהלַע
,םיִלָעaְיpeיLִםMeִמלeסָפB.cְריֵבֲח
ceיֵדיִדאָיְמdaָההַמ,ןַניֵעeא
cְרַבkַtָכהָרe':ַתְמwְֵפַנןLֵיd.לָמ
dיֵליִעְלwַיִמיִאְוליִאBה:Bמְצַעתֶא
ג"עאְו.יֵקָלאָלdיֵליֵזֲחםיִחְרBא
cְהיִאeַהLְzָיֵלדַעְס]באָלאdאָלְו
.אָיLְַקאcְָסִחבַרcְאlֶָא:יִדיִמְלCיִרְצ
,הNֲֶעַמרeqַחְמאGְדאָכיֵהאLְzַָה
kְגBיִזןneאןBםיִחְרcְֲעַמואָלNֶההeא,
רeqַחְמcִלֵרָעיbַaֵאָכָה,ליִאBהdיֵלתיֵל
.אelָקְל:ליִאBהdיֵלתיִא,הNֲֶעַמ
לBסְפִל.אָרְמeחְל:תeקְלnִַמBרְטָפְל
aִםיִחָסְפ:aְטeתַאְמbַיֵרְב.Lֶpִנְמe
תיLִיֵרָפְדִכְו,םיִרBהְטeםיִאֵמְטויָלָע
חַסtֶַל.ןיִאֵמְטןֶהָליִלְסtָאָל:ליֵעְל
ןיִחLַlְְמאֵמָטְולֵרָע:ןיִרBהhְַהלַע
חַסtִֶמץeח,הָרָזֲעaָ.ןֶהיֵתBנaְְרָק
cְאָרןַניֵעָבeלְכָאְליB,Lֶתַליִכֲאaְויָלָע
Bלְכָאיִפְל'ביִתְכaB,cִתֶבkֶַעְמ
zָכBqe'יִאְו:)הaָעְל.אָמיֵאתיֵעBםָל
aְטeתַאְמaָNָר,eניֵאיאַמBנBגֵהaְלָכ
הֶוLָםיִחָבְזרָאaִLְאָגָהְנִמןיֵא,םיִחָבfְַה
,םיִחָבְזרָאleaִLְיִאcְ.חַסֶפaְאָגָהְנִמְל
ןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְרַמָאcְַעBLֻהְי'רְל
cַןיֵאםִא).זעףaָNָןיֵארcָםִא,ם
aָNַָקרiָאםָדָאתַליִכֲאַלםיBַקבֶלֵחiָםי
leיִאְו;םcַָהתֶאקֵרBז,ַחaְֵזִמתַליִכֲאַל
tֶַהְמאָל,חַסpְְזִמתַליִכֲאאָיaֵרְזִלַחBק
cֶָאָהיֶלָעםlִָנםִאאLְzַiֵריkְתִיַזaָNָר,
kְןַנְתִדaְצדַציֵכBהןיִל(:cָןיִנcָרָבLֶHא
,dָרָסֲאLֶםBקָמaְהָלְרָע.Bלָלkְִמרezַה
cְניְיַהeaְחַסֶפ,Gהאezְִמ:הָרcָרָב
LֶHהאezִַמרkְלָלB.אָכיֵה]ג:ןַמְז
.הָליִכֲאַלרaָNָתַאְמeט.יאַרLְzְיִא
,הָאְמeטהֶחLֶcBרaeיִצןaְַרָקleיִפֲא
dֵלְכיֵמְללָבֲא,הָבָרְקַהְליlֵיִמיֵנָה
aְטeהָאְמGא.cִןַנְתaְצדַציֵכBןיִל)cַף
הָאְמeטaְןיִאaָםיִרָבְדהMִָמֲח,):וע
אlֶָא:'eכהָאְמeטaְןיִלָכֱאֶנןיֵאְו
tְLִאָטיaְטeתַאְמbַיֵרְב.Lֶיִפֲאletֶחַס,
LֶHהאezְַלאֵמָטדיִחָיְלרLַlֵַחtִחְסB
ןיִאֵמְטרaeיִצְלרezַה,טBחLְִלהָרָזֲעָל
ןeaָרםִאהָאְמeטaְןֶהיֵחְסtִאיִבָהְל
:dָרqeיִאלַלkְִמהָרezְהLֶאָצְמִנ,ןיִאֵמְט

LֶnִzְִחlָתB

):זמףcַ(ןיִרְבBעleֵא'ֶפְבcִ,א"ָביִרהLְָקִה.'eכהNֲֶעַמרeqַחְמיאַה
ליִאBהןַניִרְמָא,יֵרLְהָוֲהיִא,עַמLְַמ.יֵרLְיִמט"יaְהLָיִתkְ,קיqִַמ

:יֵפְטביLֲִחהָליִמcְהNֲֶעַמיאַהcְי"ִרץֵריֵתְו.הNֲֶעַמרeqַחְמcִג"עא

kִיֵלתיֵליdקְלelָכְואe'.הֶאְרִנcְְסִחבַרcָאGאtֶָאלַסlִָמאcְַרaָןָנ,
cְִמcְאBאָתיְיַרGאLַiָיCַחְלlֵקaֵןי
אָל'יְיַרBאcְִמe,אelָקְלןיaֵאָרְמeחְל
.אָרְמeחְל'יִפֲאלָלkְליִאBהןַניִרְמָא
אָמBי(םיִריִעNְיֵנLְפ"רaְחַכBמןֵכְו
רַמָאcְאLְzַָה,אָניִבָררַמָאָקcְ,):ב"סד
הNֲֶעַמרeqַחְמkִהָלָרְגַהרeqַחְמח"ר
cָיֵמ,tֵםִא,'יLָטַחNְי]דריִעBם
םMeִמרeטtָהָיָה,ץeחaַםיִרkִteַה
cִחְמeqִַמואָליִא,הָלָרְגַהרMeםcַיֵזֲח
)א(ןָטָחLֶMְםיִמָלLְ;ןBציִחריִעNְָל
רeqַחְמ,רeטtָ,לָכיֵהַהתַחיִתtְםֶדBק
tְהָחיִתkִחְמeqֲַעַמרNֶהcָאָמְלַא.יֵמ
ןיֵאְו.אָרְמeחְלleיִפֲאליִאBהdיֵלתיֵל
ביiֵַחְתִיCַאיֵה,ןָנaַָרcְִמיִא,תLBְקַהְל
tֶחיֵתיְיַמָקאָה,רֵחַאחַסelִהָרָזֲעָלןי.
Gאיִהא,kֵןָויcְGרְזִיאBַהקcָניֵאםB
חַכBמןֵכְו.רֵחַאaְתאֵצָל]הרezָמe,אֵצBי
aְצדַציֵכBוןיִל(,cְבַררַמָא,Gתֶאקַרָזא
.'eכרֵחַאחַסtֶתNBֲעַלביiַָחםcַָה
)zֵַמיd,cְַהLְzַָאבַרְלאMִיcְֲחַמLֶתֶב
ףַאהָלְסtָע"כְלןיִיeנnְַהםיִלֵרֲע
aִהָקיִרְז,eְכLֶנְמםָניֵאeיִאןיִיkָןאַמא
cְְכַמLַר;eַמאָרָבְסLְיִאעַמtְאָכ,
cְַהLְzָאkְLֶנְמםָניֵאeאָלןיִיtָהָלְס,

:)]וןיִיeנְמaִש"כ

dיֵלאָטיLְִפcִהָאְמeטאָנLְיאַמ
eיאַמLְהָלְרָעאָנcִַסְמtְאָק

הָאְמeטאָמְלcִ,א"Lְaַָרְלdַמיd.zֵיֵל
tְLִיֵלאָטיdִמMeםcְטןַניִפְלָיeתַאְמ
bִַמיֵרְבheתַאְמaָNָיִכְו.רzֵאָמיcְַמLְעַמ
יֵרְבbַתַאְמeטaְןָלאָטיtְLִיִאdcְיֵל
cְGָעאNָהaָdטתָצְקִמeהָאְמkְלָכ
םMeִמ,הָלְרָעaְןיcִַהאeה,הָאְמeט
cְאָרְקדַחֵמcִ'לְכָאיִפְלB'תְו,יִקְפָנeאָל
יאַמםBקָמלkִָמ;ןַמfְִמףַליֵמְלCיLַiָהָוֲה
'BלָלkְִמרezַהאLֶHרָבcָןיִנcָ'רַמָאָק
תַאְמeטיֵפְטףַליֵמְלאkָיִאכ"עאָה,'eכ
bִַמיֵרְבheתַאְמaָNָר,cְטיֵוָהeהָאְמ
ףַליֵנcְִמ,דַצלָכdaְיֵליֵמָדְוהָאְמheִמ
,לָלdkְיֵליֵמcָאָלcְןַמfְִמיֵרְבbַתַאְמeט
,יֵרְבַגְדהָאְמeטaְןָלאָטיLְִפcִןָויֵכְו
tְLִַנןָלאָטיnֵיaְהָלְרָע,kֵןָויLֶiֵL
הָלְרָעףַליֵמְליֵעָבָקיִכיֵהְו,םָתBוLְַהְל
יnֵַניֵרְבbַתַאְמeטcְ,י"ִררֵמBאְו.ןַמfְִמ
ףַליֵנcְִמןַמfְִמיֵפְטףַליֵנcְרַמיֵמְלאkָיִא
לeסtְןיִנָדcְםMeִמ,רaָNָתַאְמheִמ
ַחיִכzBאGְו,הָבLֲָחַמלeסtְִמהָבLֲָחַמ
:הָבLֲָחַמלeסtְיֵוָהאָלcְרaָNָתַאְמeט

ַחLַlְֵמאֵמָטְותBנaְָרָקַחLַlְֵמלֵרָע
,אָיְתָאאָביִקֲעיaִַרe'.kְכ

cִַרְמaֵלֵרָעיkִאֵמָטיaַהָגיִגֲח)cַדף:(;
cְהיִאיֵתיְיַל,יִכָהואָליִאeגeיֵפd
הָגיִגֲחLיֵרaְ)ב(,י"ִרְלהLֶָקְו.ויָתBנaְְרָק
)Lָאֵמָט)םtָטeִאְרָהןִמרiָהי,Lֶpֶרַמֱא
'eָתאָבLָnָםֶתאֵבֲהַו''הLָnָה',kֹלLֶiֶLְנB
aְֶיהָאיִבLְנBaַלֹכְו,הָאָבֲהLֶניֵאBכe';
,ןaְָרָקםLeַחLַlְֵמBניֵאאֵמָטcְעַמLְַמ
cִהַהְבeגאָרְקאeיֵפdkְיִביִתLְרָא

אָל,אָרְקaִיִביִתkְתBנaְָרwַָהלָכcְג"עאְו.אָרְקדיֵפָקהָאיִבaְהָיeלLֶzְהָגיִגֲחaַאָקוְוcַםBקָמלkִָמcְי"ִררֵמBאְו.'Bגְו'םֶכיֵחְבִזְוםֶכיֵתBלBע'תBנaְָרָק
רַמָאcְןאַמְלleיִפֲאַו.הָכיִמְסיֵעaָאָהְו,תBנaְָרָקַחLַlְֵמCיֵאאֵמָט,י"ִרְלהLֶָקדBעְו.םָתָהיnֵַניִביִתkְהָמeרְתeתBרNְַעַמאָהe,cְהkelְַאיֵאָק
aִהָאיaְאָלתָצְקִמLְָמdaִיֵל,הָאיkְָפֶארַמיֵמְלאLָרcִַעְמiֵיֵדְיליdיֵמָסְוC;cְאָהaְקֶרֶפkַָהלtְסeםיִחָבְז(םיִלcַןַניִרְמָא).גלףkַָהלqBֵמCאֹרLB
אָלcְרNֲֵעַמeרBכְבaִ,יnֵַניִא.):חכףcַןיhִיbִ(טbֵַהלָכaְיLַpְֵמןֵכְו,תBפBעaְיֵריְיַמאָכָהcְי"ִרץֵריֵתְו.ןַניֵעBaָחkֹלkָ,אָמְעַטיאַמ.סיִנְכַמeaBרְו
aָהָכיִמְסיֵע,kְןַנְתִדtֶקֶרLְzִֵמיcBחָנְמ(תBתcַבצף.(.eְרָקְבaַָנןLִיֵל)זםיkָאְלאBִמ,יֵמְקMeע"עְו[:לֵרָעםzBמָבְי'ְסBה"ד:דקתcְרַמָא[
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n¦X¦X¦im.Ÿx©me§r̈l̈d
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :בס

aְטeתַאְמaָNָהאָכיֵה,רezְֶא,הָרlָאtְLִאָטי
aְטeתַאְמbַהאָכיֵהְו,יֵרְבezְִמהָרkְָלָלd,
aְיִצaeיֵר;רLָאaְטeתַאְמaָNָאָפיֵס,רaְטeתַאְמ
bַןיִא.יֵרְב,LֵטםeָקהָאְמtָיֵרC.יִאְוaָתיֵע
,הָרezְהאָכיֵהְו,רaָNָתַאְמeטkelָdaְ,אָמיֵא
aְטeתַאְמtֶחַס.cִא,ןַנְת(tֶַהחַסaָאaְטeהָאְמ,
אlֶָאBתlָיִחzְִמאaָאLֶH,הָאְמeטaְלָכֱאֶנ
,ַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרביִתֵמ.הָליִכֲאַל
,BמLְִלpBַמְזBaִטָחBeLְתָנLְהָרְבָעLֶחַסtֶַה)ב
א"ר,pBַמְזaִחַסtֶםLְֵלםיִרֵחֲאטֵחMBַהןֵכְו
tBַרְו,לֵסaִהְייBLְֻכַמאַעLִאָמְעַט.ריaִַמְזpB,
ליִאBהאָמיֵנ,יאnַַאְו;רpBkָLֵַמְזaִאLֶHאָה
eַמְזִבpBtBאלֵס[,LֶHאaִַמְזpBַנnֵיtBרַמָא.]אלֵס
םzְֶרַמֲאַו')אאָרְקרַמָאcְםָתָהיֵנאLָ,אtָtָבַר
אeהאB,Gתיָיָוֲהaַ'אeה','אeהחַסtֶחַבֶז
,pBַמְזB;aִמLְִלםיִרֵחֲאאGְוםיִרֵחֲאםLeְל
LֶהeאtָסeְללLeםיִרֵחֲא,םיִרֵחֲאםtְסeןיִל
םLeְלרkָLֵאeהpB,LֶַמְזaִאB;LֶHמLְִל
יאַלְמNִ'ר.BמLְִלםיִרkְLֵםיִרֵחֲא,םיִרֵחֲא
רַמיִליֵנְתיִנל"א.ןָנָחBייaִַרdcְיnֵַקְלאָתֲא
.דlBִמל"א.zְַאןָכיֵהֵמל"א.ןיִסֲחeירֶפֵס
אG]בןיִנcBיִנןיֵאל"א.אָעcְְרַהְנC.aִָבָתBמןָכיֵהְו
דlBִמzְַאcְןLֶkֵלָכְו,םיִעcְְרַהְנִלאGְוםיecִלְל
eמBָבָתCaְִרַהְנcְאָע.kַיֵיְפdַרִאְוvֵיֵיְנְתיִנל"א.יd
aְג.יֵחְרַי'ג(Lְאָלָקלַקtְקַתaֵיd.ל"אeהָמ
aְרeהָיְר,cְהְתיִבeמ"רְד,aְַרzֵיdcְח"רaֶן
zְיְדַרBן,cְאָיְנָתzְהָאְמתָלLְְעַמzָאָתaְיBאָמ
יֵדְיהָתְצָיאGה"פאַו,אָתוָוaְַרהָאְמתָלzְִמ)א(
אָתָלְתaִתַרְמָאzְַאְו,ןיִנLְתָלְתdaִָתָבBח
ןיaֵהַמ,יaִַרל"א,ליֵזָאְוליֵקLָיkִ)ב(.יֵחְרַי
.ויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְלBמLְִלאLֶHְוBמLְִל
אָמיֵאְואzְ,zַָאןָנaַָרֵמאaְָרeצְוליִאBהל"א
,BפeגBaְלeסBtְמLְִלאLֶHְוBמLְִל.)דCָל
.BפeגBaְלeסtְןיֵאויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל
,Bרqeיִארֵרָבְלא"אBמLְִלאLֶHְוBמLְִל
.BרqeיִארֵרָבְלרLְָפֶאויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל
,תBדBבֲע'דBaְנLְֶיBמLְִלאLֶHְוBמLְִל
.תBדBבֲעעaְַרַאBaְניֵאויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל
,דיִחָיְבkִרaeיִצBaְנLְֶיBמLְִלאLֶHְוBמLְִל
.דיִחָיְבkִרaeיִצBaְניֵאויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל
רֵרָבְלא"אְוBפeגBaְלeסtְ,רַמָאיMִַאבַר
רַמָאםַעhַהַמcְ,איִהאָתlְיִמאָדֲחBרqeיִא
tְסeלBaְגeפB,ִמMeםcְיִארֵרָבְלא"אqeרB.
זַנְגLֶpִםiBִמ,בַררַמָאאָדeיבַררaַיֵמָררַמָא
הָהָכְוםיִמָכֲחלLֶןָחzָLַLkֹ,ןיִסֲחeירֶפֵס
'לֵצָא')בןיaֵ,אָרְטeזרַמרַמָא.םֶהיֵניֵערBאְמ
.אָיְנzַ.אLָָרְדִדיֵלְמbַהָאְמ'דeניִעְט'לַצָא'ְל)ג
,םיִלֵרֲעַלםיִלeמםיcְִקִה,םיִרְמBאםיִרֵחֲא)ה
kָLֵמְלםיִלֵרֲע;רeםיִל,tָסeיאַמ.לLְמאָנeןיִל
;אkָיֵלְוןַניֵעaָהָלְרָעelָdכcְ,רLֵָכcְםיִלֵרֲעַל
.אkָיֵלְוןַניֵעaָהָלְרָעkelָd,יnֵַנןיִלeמְלםיִלֵרֲע

יִכְו,הָליִכֲאַלאlֶָאחַסtֶ]דרwַיִעתַאָבֲההָרְמֶאֶנאG.אaָאBGתlִָחLֶnִzְ]ג
LַיֵיְרdתיֵאְלאָנָמֲחַרeיֵיaְטeהָאְמaְרBיִצבaeר,kְיִא'ביִתְכִדLיִאLkִהֶיְהִיי
dיֵלְכיֵמְלdיzְֵעcַַא,)וןיִחְדיִנרaeיִצןיֵאְויִנLֵחַסֶפְלהֶחְדִנLיִא,'Bגְו'אֵמָט
Lַיֵיְרd:LֶהָרְבָעLְתָנB.LֶpBֶאדַלLְzָקדַקBאֹרםֶדLחBֶדLיִרְפִהְו,ןָסיִנLB

ןָסיִנLֶדֹחLאֹראָטְמיִכְו,חַסtֶםLְֵל
ביִתְכcִ,חַסֶפְליֵזֲחאָלBzeתָנLְהָרְבָעְו
ןַניִפְלָיְדkִ,םיִמָלLְִליֵאָקְו,'הָנLָןaֶרָכָז'
aְןיִקְריִפcִַקְלnָן)cַעף:(,tֶחַסaִLְרָא
BטָחeLְ:אeהםיִמָלLְהָנMַָהתBמְי
aִַמְזpBִלLְמB.bָסֵר,cְיֵלהֵוָהdLBטֵח
LְְלםיִמָלLֵםtֶחַסaִַמְזpB:רֶזֶעיִלֱא'ר
tBֵרָפְמאָמְעַט.לֵסLaְַקקֶרֶפnָא
אBaָרָתLֶnB,חַסtֶהַמe,)זםיִחָבְזִד
Lְםיִמָל,LְטָחBְלLֵםLְםיִמָלaִַמְזpB
tָסeל;Lְםיִמָל,LֶמןיֵאBןָרָתaָאtֶחַס,
LְְלןָטָחLֵםtֶחַסaִןַמְזtֶניֵאחַסBcִןי
Lֶtָסeַרְו:לaִהְייBLְֻכַמַעLִרי.cְלָכ
ץeחןיִריkְLֵןָמLְִלאLֶHםיִחaְָזLֶpִםיִחָבְז
eטֲחLְִנcְםMeִמיִאְו.תאhַָחְוחַסtִֶמ
אMֶHהַמe,אeהרֶמBחָולַק,חַסtֶםLְֵל
aִַמְזpB,LֶניֵאBkָLִֵלרLְמB,םיִרֵחֲא
kְLִֵלםיִריLְמB;aִַמְזpB,LֶהeאkָLֵר
.BמLְִלםיִרֵחֲאeרLְְכLֶiִןיִדBניֵא,BמLְִל
אL:LֶHֵרָפְמםָתָהeהיְיַמְעַטלָכְו
aִַמְזpB.אָלtָיֵלליֵסdַרaִםִארֶזֶעיִלֱאי
LְטָחBְלLֵםtֶחַס,kִיֵלרַמָאְדdר'
רBkָLֵניֵאpBLֶַמְזaִאMֶHהַמe'ַעBLֻהְי
אָלְו,'BמLְִלםיִריkְLֵםיִרֵחֲאBמLְִל
pBַמְזaִאLֶHיִדיִדְלרֶזֶעיִלֱאיaִַררcְַהיַמ
,יאnַַאְו.BמLְִלםיִלeסtְםיִרֵחֲאיnֵַנ
ןַניִרְמָאאָרְמeחְלרַמָאcְאcְָסִחבַרְל
pBַמְזleִאְוליִאBהאָכָהאָמיֵנ,ליִאBה
יִכָהאָכָה,ליִסtְיִמBמLְִלטיֵחLְָוהָוֲה
ליִאBה,לֵרָעיbַaֵרַמָאָקְדkִ;ליִסtְיִליnֵַנ
:ליִסtְיnֵַנאLְzַָה,ליִסtְלָמהָוֲהיִאְו
LֶHאaִַמְזpBLֶהeאkָLְֵלרLֵםיִרֵחֲאם.
cְַקְלןָלאָקְפָנnָן)cְַחַבָזְו'ִמ):עףzָ
tֶןאֹצחַסeרָקָב',cְחַסֶפLֶpִיzBרַת
םֶדBקףַאְו.םיִמָלLְבֵרָקחַסtֶַהרַחַאְל
)חםיִחָבְזִדק"פaְןָלאָקְפָניnֵַנחַסtֶַה

ןאvַֹהןִמםִאְו'ִמ,אָניִרֲחַאאָרwְִמ
ןִמאaַָהרָבcָ,'םיִמָלLְחַבֶזְלBנaְָרָק
:םיִמָלLְחַבֶזְלאֵהְי,חַסetֶניְיַהcְ,ןאvַֹה
zַwַLיִאאָהB.cְמLְִלןיִריkְLֵםיִרֵחֲא
tְסeלBְלLֵםיִרֵחֲאםeסְפeםיִרֵחֲאל
יֵרְבִדcְ'יִנְתַמ.ןיִסֲחeירֶפֵס:BמLְִל
אGןיִסֲחeירֶפֵסןיִנLBןיֵא:םיִמiַָה
יִפְל,א"ל.ןוkַeַיִאdיֵיeחַדְל.'eכםיecִלְל
Lֶיְמןָניֵאeןיִסָח:GחיֵדְיהָתְצָיאBָתָבd.
GִלהָלְכָיאLְנBָתdaְLָלLLָםיִנ:Lְלַק
ליֵקLָאָקְדיֵדֲהaַ:]הא"ֶטBמ.אָלָק
הַמ:ןָנָחBי'רְליאַלְמNִ'ר.ל"אליֵזָאְו
aִֵלןיLְמBְוLֶHִלאLְמBאְלBְוויָלְכLֶHא
BמLְִלאLֶHְוBמLְִלcְאָנLְיאַמ.ויָלְכBאְל
tָסeאְל,לBְוויָלְכLֶHאְלאBויָלְכkָLֵר:
tְסeלBaְגeפB.ֲחַמLָהָבaְגeפBLֶל
רָבcָלeסtְ,ויָלְכBאתֶבLֲֶחַמלָבֲא;ןaְָרָק
הַמcְ.]ורֵרָבְלרLְָפֶאיִא:אeהרֵחַא
לָבֲא;BמLְִלאLֶHקֶלֵחהַמBeמLְִלקֶלֵח
דַצְלויָלְכBאקֶלֵחרֵרָבְלרLְָפֶא,ויָלְכBא
יִא.רֵחַאדַצaְןֵקָזְוהֶלBחקֶלֵחְוהֶז
ןיֵאםִאzBְבLֲַחַמתֶמֱאםִארֵרָבְל,יnֵַנ
aָdַמnָL,kְגBֶליִכֲאַיןpeאְרִלeןיִי,

Cָכְו.ןֶהיֵמcְ]זרBזֲחַיןיִיeאְרןָניֵאLְֶלe,ַעֵרְפַמְלהָליֵטzBaְְבLֲַחַמתאָצְמִנְו
Lְָעַמzִניֵא:יBaְְרַאaַבֲעעBדBת.cְֲחַמןיֵאLֶאתֶבBןיִלְכaִטהָקיִרְז(:
:חַסֶפaְאlֶָאאָכיְיLָאָלcְ,רaeיִצןaְַרָקaְאָכיְיLָאָלהָליִכֲאתֶבLֲֶחַמ
zָLַLkֹןָח.LֶpִזְנְגeיֵמְעַטןֶהֵמzBהָרLֶיָהeaB:ִנ.זַנְגִנLְzַkַח:
הLִMָלֵצָאְלe',ןֶהיֵניaֵהָלBדbְהLָָרָפeןֵהתBאָרְקִמיֵנLְ.'לַצָא'ְל'לֵצָא'ֵמ
aָָחאָקְו,'םיִנLֵַהליֵזָאְוביaַָרָפְדאָפיֵסְו,םיִנLְzֵָא'אlֶהaְלַצָאיֵנ':

אָבָרְדִכְו

יאcַַואָהְו,רַמאzֹםִאְו.הָרezְהאָכיֵהרaָNָתַאְמeטaְאָמיֵליִא
ןיִלBצדַציֵכaְןַניִרְמָאְדkִ,םcַָהקBרְזִלהָרezְהרaָNָתַאְמeט

)cַזעף.(,bַaִֵמֲחיMָםיִרָבְדהaָםיִאaְטeג"עאְו,הָאְמcְיִמאָלLְzַאָיְר
aַהָליִכֲא,cִיאַהיִכְבbַַהיֵוָהאָנוְוLְzָהאezְטְלהָרeתַאְמbַרְזִל,יֵרְבBק
חַסֶפְדאָהאָרָמbְעַדָיאָליkַzִַאcְ,םcַָה
ןיִנcָ,פ"הcְרַמBלLֵיְו.הָאְמeטaְלָכֱאֶנ
cָרָבLֶHהאezִַמרkְלָלBaְִמחַסֶפcָרָב
LֶHהאezִַמרkְלָלBaְלַאְו,חַסֶפzBַחיִכ
יkִ.חַסֶפdaְָלָלkְִמהָרezְהLֶהָאְמeט
גֵהBנBניֵאLֶרָבcָןיִנcָ,)יליֵעְלִדאיִהַה
aְַהלָכfְֶאםיִחָבlָאaְִמחַסֶפcָכרָבe'.
יאַמe,יֵרְבַגְדהָאְמeטdaְָליֵקBמיִכְו
,חַסֶפeaְניְיַה,רaeִצdaְָלָלkְִמהָרezְה

kִֵריֵפְדLַהweסֵרְטְנ:

אkָיִאcְג"עאְו.ריLְִכַמַעBLֻהְייaִַרְו
רָאaִLְחַסtֶ)כרַמָאcְןאַמ

הָרְבָעaְ;הָריִקֲעיֵעaָהָנMַָהתBמְי
LְתָנBמBדeע"כcְניְיַהeתָריִקֲעB,

eLְְלםיִמָלLֵםtֶחַסLָטיֵח:

.'eכלeסpBtַָמְזִבeליִאBהאָמיֵל
tֵריeL,LֶiָכBְמַהְללzִדַעןי

יֵנLLְיֵרaְןַניִקqְַמcְיאַמְלe.לֵסtִָיְוpBַמְז
Nְי(םיִריִעBבסאָמ:(cְחְמןיֵאeqַןַמְזר
aBִמLcְֵרָפְלהֶאְרִנ,ליִאBהיaֵַגְלםBaַiBבְל
aַiBםtָיֵרC,cְLֶHאaִַמְזpBַמLְיִפֲאעַמ'
aְד"יLַתיִרֲח,eיִכָהְלtָיֵרC,הBליִאaִַמְזpB
aBaַiBםtָסeל,LֶHאaִַמְזpBַנnֵיtָסeל:

Lָםָתָהיֵנאcְה'אָרְקרַמָאeא'.
Lיֵרcָו"קִמאָהְו,ת"אְו

ףcַ(םיִחָבְזִדק"פaְרֶזֶעיִלֱאיaִַרdיֵל
םיִמָלLְאBaָרָתLֶnBחַסtֶהַמe,).אי
י"עcְל"יְו.סֵרְטְנaַweיֵתיְיַמְדe',kִכ
'אeה'cְרֶזֶעיִלֱא'רְלdיֵלעַמLְַמו"ק
aַתיָיָוֲהBאֵהְי,GהאeְלאLֵםיִרֵחֲאם
,LיֵרkָCcָיֵדְילַעְו,BמLְִלםיִרֵחֲאאGְו
cְLֶHאaִַמְזpBcְָכLְֵלרLֵםיִרֵחֲא,םיִרֵחֲאם
kְLִֵלםיִרLְמB,cְיִאאָהzַweLיֵדָדֲהַא;
אlֶָאןַניLְִרָדהָוֲהאָל,ו"קואָליִאלָבֲא

GהאeְלאLֵתְוםיִרֵחֲאםeאָל:

ויָלְכBאְלBמLְִלאLֶHְוBמLְִלןיaֵהַמ
אָקיאַמ,dַמיzֵ.ויָלְכBאְלאLֶHְו

aִָמ)יליֵעְלרַמָגאָה,יֵעwְאָרcְתָצְקִמ
א"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.יִלְסtָאָלםיִלְכBא
cְיִמaַיֵלאָיְעdַאnִַלןַניִרְמָגאָליאLְמB
אLֶHְוויָלְכBאlְִמרLֵָכBcְמLְִלאLֶHְו
BנLְֶיBמLְִלאLֶHְוBמLְִל:ויָלְכBאְל
aְיִצaeכרe'.zֵַמיdאָיְריִאיאַמ,י"ִרְל
cְניֵאBaְיִצaeר,zִיtBיֵלקdcַיִפֲא'aְדיִחָי

:אָדיֵרbְחַסֶפaְאlֶָאגֵהBנBניֵא

tְסeלBaְגeפBְפֶאיִאְוLָרֵרָבְלר
.איִהאָתlְיִמאָדֲחBרqeיִא

cִל"ס,cְאָמְעַטואָליִאcְְפֶאיִאLָר
,BפeגdaְיֵליֵרָקאָלBרqeיִארֵרָבְל
לָבֲא.)לליֵעְלִדkְ,איִההָבLֲָחַמeליִאBה
dיֵליֵרָקְו,יִכָהaְקיֵיcָאָלןָנָחBי'ר
LַtִריtְסeלBaְגeפB.ְוLִיpeיaְַנםיִלָעnֵי
אָליִכָהְלB,eרqeיִארֵרָבְלרLְָפֶאיִא

:)לליֵעְלdיֵלביLֵָחָק

elָdכְלdיֵתיֵליnֵַנםיִלeמְלםיִלֵרֲע
אָחיִנהָוֲהcַעַמLְַמ.הָלְרָע

,ת"אְו.רekָLֵהיְיַוְרַתaְיֵנzָהָוֲהיִאdיֵל
,לַסְפיִמְלdיֵלהָוֲהeהיְיַוְרַתaְ,הaַָרcְַא
cְיֵלתיִאמ"ראָהdַפְמbְםיִלaַַמיִצֲחzִרי,
LֵרָפְמaִאlֶָאריzִַמיִצֲחaַלbeיtִרַמָאאcְG,ל"יְו.)מריִאֵמיaִַרeניְיַהםיִרֵחֲאַו
,םיִחָבְזcִב"פaְחַכBמְדkִ.םיeiָסְמרָבָדיֵוָהcְ,םיִלֵרֲעַליִנBLֵאןLBאִרןָמיִס
)cַלף.(eַבweָאיִבֱהסֵרְטְנd,יֵלרַמָאdַאaַiֵָניֵאתַרְבָסיִמ,יdכe',ֶיLְָנd
יִנLֵןָמיִסְוpBַמְזִלץeחןLBאִרןָמיִסרַמָאcְ,ףBסדַעְוהlִָחzְִמהָטיִחLְִל
רַמָאאGיאcַַואlֶָא,םָתְסaִרַמיֵמְלdיֵלהָוֲה,יeLֵרָפְלdיֵלהָמְלB;eמBקְמִלץeח
רַמָאleיִפֲאcַ,הֶאְרִנדBעְו.Lֵרָפְמaִאlֶָאריzִַמיִצֲחaַןיִלbְַפְמריִאֵמ'ר
aַואָלןָמיִסיִצֲחkְלeֶא,איִהםlָאָקוְוַדאaְןָמיִסLָםֵל.cְיֵרָפCיֵרֲהַו,םָתָה
.יִגיִלְפeהָנBבְלאkָיֵלcְאֵטBחתַחְנִמcְץֶמBקיֵרֲהַו.dָמBקְמִלץeחהָנBבְלpB,cִַמְזִלץeחהָחְנִמcְץֶמBק]ח'יִרְמָאcְיnֵַנםָתָהיLַpְֵמe.יִגיִלְפeיֵמcָתBצֲחַליִכcְהָציִמְק
eְמLַpֵאָליtְכיִגיִלe'.ַאְוnַרַמָאָקאָליאcִיִגיִלְפcְקיִצֲחרַמָאBחץֶמeַמְזִלץpBחיִצֲחַוeקְמִלץBמB,ֶאlָלַעאkָיָחְרCcָסְמַהרָבeiְָוםLָםֵלaָןַניֵע:

אָמיֵל

טפשמןיע
הוצמרנ

ה"וספ'להמו"טפ'יימאזכ
:ב"יה

=
לאננחוניבר

חספבהללכמהרתוהש
ןנתדךירפהאמוטבאבש
לכאנהאמוטבאבהחספ
ותלחתבאבאלשהאמוטב
אהאןניבתומו.הליכאלאלא
אוהםאליאוהלכןנירמאד
אהימאוהלכהירבדארמוחל
וטחשותנשהרבעשחספה
עשוהייברולוספד"יבונמזב
רזעילאיברוליפארישכמ
אלאלסופוניאלסופד
חספםשלד"יבטחושה
הנשהתומיראשבלבא
ליאוהאמיניאמאורישכמ
ונמזבאלשךכלוספונמזבו
.אוהארמוחלאהדלוספ
אנמחרדםתהינאש'יקרפו
חבזםתרמאו'אנשהירשכא
ותיוהבאוה'הלאוהחספ
טחששאוהחספה'ולכאהי
יקופאלד"יבחספםשל
חספםשלםירחאםישדק
.םימלשלחספאלו.אלד
.אהיותיוהבאוהןניעבד
טחשיםאאוהדונמזבומשל
םימלש.לוספםירחאםשל
חספםשלוטחשיםאימנ
ונמזבאלש.ומשלןילוספ
םג.םימלשםשלרשכאוהד
:םירשכחספםשלםימלש
.ןיסחוירפסרמילינתינ
ירבדרפסינדמלולרמא'יפ
קיתפאלקאדש.םימיה
'ולכוילעקרזןבאלטנ.היב
ומשלןיבהמ.ולאשוברעג
וילכואלומשלאלשו
טחושהשוילכואלאלשו
לוספומשלאלשוומשל
אלשווילכואלטחושהו
הילרמא.רשכוילכואל
ופוגבולוספומשלאלש
םשלוטחשוחספאוהש
ומצעחבזההנישםימלש
אלשווילכואל.ותבשחמב
ןיאהלוחלואירבלוילכואל
יכופוגבולוספחבזה
ומשל.דמועותורשכבחבזה
רשפאיאומשלאלשו
אלרמולכורוסיאררבל
לשדצהזיאעדוהלןכתי
אלשדצהזיאוומשלחבז
רוסיאהחינתשידכומשל
אלשווילכואל.רתומהלכאתו
הירוסיאררבלרשפאוילכואל
.רתומאירבהורוסאהלוחה
ונשיומשלאלשוומשל
וילכואל.תודובעעבראב
אלאוניאוילכואלאלשו
אלשוומשל.הטיחשב
דיחיבכרובצןברקבומשל
ומשלאלשהזןיבוהזןיבד
וילכואלאלשווילכואל.לוספ
אכילדרובצבהלתחכשמאל
ינשאלאםימלשיחבזרובצב
יתשםעןיאבהתרצעישבכ
)ג"כארקיו(ביתכוםחלה
םחללעםתואןהכהףינהו
]'הינפל[הפונתםירוכבה
אלוםהןהכל'וגוינשלע
ולוספישאבררמא.רובצל
ורוסיאררבלרשפאיאוופוגב
רמאקיכהוןהדחארבד
יאשופוגבורוסיאםעטהמ
'ינתמ:ורוסיאררבלרשפא
םילרעלוןילומלוטחש
.רשכןיאמטלוןירוהטל
תוירוהףוסבשרופמ
.ריאמ'ר'ירחאןאמ
םירמוא'ירחאאינת
רשכםילרעלםילומםידקה
.לוספםילומלםילרעםידקה

].גסףדלךיישןאכמ[

הניאםירחאירבסקאמינ
יכוףוסבלאלאהטיחשל
ןילומלטחושינירהרמא
אקהטיחשףוסאםילרעלו
טחושינירהרמאדןווכמ
ףוסבלאלאהטיחשלהניאו
םילומנולחהטיחשףוסבו
ןילרעלאחווררייתשאאלו
אוההחספהךכיפללחימל
ןיידערמאדאברדכורשכ
אהדרקיעו.תקולחמאוה
תטיחשבאברדאתעמש
וזירהןנתדב"פםישדק
םימלשתרומתהלועתרומת
'רירבדהלועתרומתוזירה
ךכלםארמואיסוי'רריאמ
ירהוהלאיעביא.'וכוןווכתנ
תרומתהלועתרומתוז
'ררמאיאמתוצחלםימלש
יברידומאהב'ירמאימריאמ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,.איםיחבז)ב,:ועןמקל)א
תועובש.הכהנשהשאר[)ג
ףדםיחבז'סותןייע)ד,]:חי
תוחנמ[)ה,הבשחמה"ד:ד
,:וסףדןמקל)ו,]:זט
ףדליעל)ט,:ח)ח,:אי)ז
אמוי)כ,:אסףד)י,:אס
.תוירוהףוס)מ,.אס)ל,.גס

ח"בהתוהגה=
אתתעמשהאמתלת'מג)א(
האמתלתמאתושדאמויב
יחריתלתבםש)ב(:אתוובר

:ליזאוליקשאקהוה

=
םלשהרואהרות

אeהחַסtֶחַבֶזםzְֶרַמֲאַו)א
יֵנְביaָzֵלַעחַסtָרLֲֶאייַל
תֶאtBְגָנaְםִיַרְצִמaְלֵאָרְֹשִי
ליvִִהeניaָzֵתֶאְוםִיַרְצִמ

:eוֲחiִLְzַַוםָעָהדiִwַֹו
]זכ,ביתומש[

הlֵֶאְוםיִנָבהLִMָלֵצָאְלe)ב
LְמBםָקיִרְזַעםָתaֹרְכe
הָיְדַבֹעְוהָיְרַעeLְלאֵעָמLְִיְו
:לַצָאיֵנaְהlֵֶאלkָןָנָחְו

]חל,חאםימיהירבד[

הlֵֶאְוםיִנָבהLִMָלֵצָאְלe)ג
LְמBםָקיִרְזַעםָתaֹרְכe
הָיְדַבֹעְוהָיְרַעeLְלאֵעָמLְִיְו

:לַצָאיֵנaְהlֵֶאןָנָחְו
]דמ,טאםימיהירבד[

=
םינויצותוהגה

,רמתשבד(לוספל"צ]א
:)ס"דבאבומי"כבה"כו
:)ןוילג(ןינושא"ס]ב
י"שרירובידתליחת]ג
:א"עבוספדנןאכלםיכיישה
רקיעהרמאנאלי"כ]ד
שוג]ה:)ס"ד(תאבה
י"ופדתצקוי"כ]ו:המדא
קלחהמ.ורוסיאררבל
:)ש"ב(ריזחיל"צ]ז:)ס"ד(

:)ןוילג(רמאדל"צ]ח

י"שריטוקיל=
.האמוטבאבשחספה
.ןיאמטרוביצבורןוגכ
אלאאבאלותליחתמש
רקיעהוטצנשכ.הליכאל
יפלביתכדהוטצנהליכאלחספ
יתימלאנמחרהיירשיכוולכא
שיאמ).זס:וסףד(האמוטב
אתעדאןיחדנרובצןיאוהחדנ
.]:ועןמקל[היירשהילכימל
ותד.ותנשהרבעשחספה
םימלשהימתסחספליזחאל
.יארקמ):חףד(ליעלןניברדכ
הוהד.ומשלונמזבוטחשו
.חספםשלםימלשטחושהיל
לכמדחא.טחושהןכו
ונמזבחספםשלםיחבזה
תסיפ.אלקלקש.].איםיחבז[
הכה"ר[ז"עלבא"טומםיבגר
ובקרז.היבקתפ.]א"ע
םידקה.]ב"עחיתועובש[
תטיחשב.םילרעלםילומ
ןושארןמיסטחשדיריימחספ
םילרעלינשןמיסםילומל

.]ב"עזטתוחנמ[
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