
.חסםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

אָמיֵליִא,יאַמְל;תֵמאֵמְטkִהcִָנלֵעaB)א
dיaֵביִתkְהָעְבLִ)אתַאְמeטיאַה,םָתָאְמeטְל
ואָלאlֶָא,dיaֵביִתkְהָעְבLִ)בתַאְמeטיאַהְו
יnֵַנאLָיֵר,יֵוָהםָתBנֲחַמְלאָפיֵסcְִמe,םָתBנֲחַמְל
אָהְואָתיִאְדkִאָה,אָיְריִאיִדיִמ.םָתBנֲחַמְל
kִצְמ,יִביִתיֵמ.אָתיִאְדBמָחעָרeִמרfָמָחבָזְובeר
רeמָחתֵמאֵמLֶhְיִרֶקלַעaַאָצָי,תֵמאֵמhְִמ
לַלְכִלאָבeבָזלַלkְִמאָצָיואָל,אָצָייאַמ;nֶpeִמ
רezָמnֶpeeִמרeמָחתֵמאֵמְטאָהcְ,תֵמאֵמְט
aְִוְלהֵנֲחַמiָה.Gִמאָצָי,אnַתֵמאֵמְטהֵנֲח
רeמָחתֵמאֵמְטcִג"עאְו,בָזהֵנֲחַמְלסַנְכִנְו
היֵליֵמָדcְיאַמְל,הiִָוְלהֵנֲחַמaְ]ארezָמnֶpecְִמ
קָחְצִיבַרdcְיnֵַקאzַpָיֵנd.zָיֵלןַניnִַדְמ
aְַבַארcִחִמלֶאאָצָיְו')ג,יִמיeַלץnַזא'הֶנֲחB
'הֶנֲחnַַהzBCלֶאאֹבָיאG',הָניִכLְהֵנֲחַמ
אֵצLֶiֵיִרֶקלַעַבְלןאkִָמ,הiִָוְלהֵנֲחַמBזב
אָליkַzִַא,dיֵלרַמָא.תBנֲחַמיLְzִֵלץeח
יkַzִַא,אָניִרֲחַאאָנMָיִל;dיzְֵקיtִַא,dיzְֵליiֵַע
ץeחִמ'אָמיֵאאlֶָא;dיzְֵליiֵַע,dיzְֵקיtִַאאָל
zBCלֶאאֹבָיאG',הiִָוְלהֵנֲחַמBז'הֶנֲחnַַל
,אָניִבָרdָלףיִקְתַמ.הָניִכLְהֵנֲחַמBז'הֶנֲחnַַה
רBבֲעַלְו,הָניִכLְהֵנֲחַמְליִדיִאְויִדיִאאָמיֵא
אָרְקאָמיֵלןkֵםִא.הNֲֶעַתאGְוהNֲֵעaַויָלָע
,'zBCלֶאאֹבָיאGְוהֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו'
הֶנֲחַמBלןzֵיִלpָdיִמעַמLְ,יִלהָמְל'הֶנֲחnַַה'
.ויָבָרְקיeחיִמיאַמ:'eכְוויָבָרְקיeחיִמe:תֶרֶחַא
רaַאיiִָח)בַר(.ןיkִַסaְןָבwְַנLֶnְרַמָאאָנeהבַר
אָקֲחcBבbַַאאָקְפָנcְאיiַָעֵמְדאָקְריLִ,רַמָאבַר
איiִָחcְאָמְעַטיאַמ,]ברֶזֶעיִלֱא'ררַמָא.אָניkִַסְד
aַבַרר,cִבְרָחְו')דביִתְכBםיִחֵמתbָלֵכאֹיםיִרe';
ןֹהיֵסְכִנְו'ףֵסBיבַרםbְֵרַתְמִדkְ,עַמLְַמיאַמ
cְַרMִַעיiַָצאcִַקיiָנְסְחַיאeעָרְו')ד.'ןeָבְכNִםי
kְַנְמ]גרַמָא,'םָרְבָדLְאָיaַבַררַמָאהָיְמְרִיר,
kַדְמeaָרaָיאַמ.םkַדְמeaָרaַָארַמָא.םaַiֵי,
,אָבָרdיֵלרַמָא.'eלֵכאֹיםיִרbָםיִחֵמתBבְרָחְו'
aִLְיִאאָמָלkְבְרָח'ביִתBת',kִתַרְמָאָקְד,
יִתיִרֲחַאאָתlְיִמ,'תBבְרָחְו'ביִתְכcִאLְzַָה
,בַררַמָאלֵאְנַנֲחבַרְדkִאָבָררַמָאאlֶָא.רַמָאָק
cְַצןיִדיִתֲעבַררַמָאלֵאְנַנֲחבַררַמָאcִםיִקי
Lֶiְַחieַהתֶאnֵםיִת,kְעָרְו'אָכָהביִתeָבְכNִםי
kְםָרְבָד',eעְרִי')הםָתָהביִתְכeָבLָדָעְלִגְוןkִיֵמי
,ןaָLַָהןִמאaַָהעLָיִלֱאהֶז'ןaָLָ';'םָלBע
Lֶpְֶויַנְעַיְו')ורַמֱאLָטָפaַaָLָן',eזביִתְכ('tֹה
יֵדְילַעםִיַמקַצָירLֲֶאטָפLָןaֶעLָיִלֱא
רֶמאiַֹו')חרַמֱאe,Lֶpֶהiִָלֵאהֶז'דָעְלe';'bִהiִָלֵא

,םיִתֵמieַחLֶiְםיִקיcִַצםיִדיִתֲע,ןָתָנBיר"איִנָמְחַנרaַלֵאeמLְ'ררַמָא.רֵמBגְו'דָעְלִגיֵבzBLִָמיzִLְaִַהeהiִָלֵא
Lֶpֶע')טרַמֱאBֵידLְבeםיִנֵקְזeנֵקְזBתaִבֹחְרBרְיתeLָיִאְוםִַלLִמLְְנַעzBaְדָיBרֵמBםיִמָיב',eְו')יביִתְכNְַמzִָמLְְנַעzִי
ןאkָ,אָיLְַקאָל.'תeמָיהָנLָהָאֵמןaֶרַעpַַהיkִ')לביִתְכe,'חַצֶנָלתֶוnַָהעaִlַ')כביִתkְ,יֵמָראelָע)ב.'רַעpַַהיֵנtְלַע
aְִיNְלֵאָרkָןאaְַעke"עְו.םBיֵדְבkBיאַמםיִבָכaָעeדְמָעְו')מביִתְכִד.םָתָהeעָרְוםיִרָזeםֶכְנאֹצ,eִארָכֵניֵנְבkָםֶכיֵר
,הnַָחַהרBאkְהָנָבlְַהרBאהָיָהְו')סביִתְכe,'הnַָחַההBLָבeהָנָבlְַההָרְפָחְו')נביִתkְ,יֵמָראcְָסִחבַר.'םֶכיֵמְרBכְו
לֵאeמLְִלְו)ג.ַחיnָLִַהתBמיִלןאkָ,אaַָהםָלBעָלןאkָ,אָיLְַקאָל.'םיִמiַָהתַעְבLִרBאkְםִיַתָעְבLִהֶיְהִיהnַָחַהרBאְו
cְןיֵארַמָאaֵעָהןיBַהםָלfֶמיִלהBַהתnָLִֶאַחיlָאLְִעיaeיֻכְלַמדBתaִיִאיאַמ,דַבְלkָעָליִדיִאְויִדיִא.רַמיֵמְלאBםָל
ביִתְכe'הiֶַחֲאַותיִמָאיִנֲא')עביִתkְ,יֵמָראָבָר)ד.םיִקיcִַצהֵנֲחַמaְןאkָהָניִכLְהֵנֲחַמaְןאkָ°,אָיLְַקאָלְו,אaַָה
,הiֶַחְמיִנֲאתיִמֵמיִנֲאMֶהַמ,ה"בקַהרַמָאאlֶָא.ןLֶkֵלkָאGאtְָרִמ,יiֵַחְמיֵיeחַאאLְzַָה,'אtְָרֶאיִנֲאַויzְִצַחָמ'
kְמBLֶnְָצַחzְִרֶאיִנֲאַויtַָחֲאַותיִמָאיִנֲא'ר"ת)ה.אiֶכָי,'הBהָתיִמלaְַחְודָחֶאiִםיaְדָחֶא,kְֶרֶדCLֶעָהBנםָלBגֵה,
ןיֵאםיִרְמBאָלהָבzְLeןאkִָמ.דָחֶאaְםיiִַחְוהָתיִמףַא,דָחֶאaְהָאeפְרeהkַָמהַמ,'אtְָרֶאיִנֲאַויzְִצַחָמ'ל"ת
zְִחiַַהתיnֵַהןִמםיִתzBהָר.cָרֵחַארָב,aַzְִחlָהַמהMֶַחְמיִנֲאתיִמֵמיִנֲאiֶהַמרַדֲהַו,הMֶnְָצַחzְִרֶאיִנֲאַויtָא:

רֵטְקֶהְו

aBִנלֵעcָהkִאָפיֵס.תֵמאֵמְטcְןיִתיִנְתַמcִצְמ:איִהליֵעְלBמָחעָרeִמרfָב.
ליֵזָאְוLֵרָפְמ.יִרֶקלַעaַאָצָי:תֵמאֵמhְִמבָזןֵכְו,ןָרָמֲאַדkְ,ויָתBנֲחַמְל
יִרֶקלַעaַאָצָי,עַמLְַמיִכָהְו.'eכתֵמאֵמְטלַלkְִמאָצָי,אG:איִהיאַמ
פ"עאLֶיִרֶקלַעaַאָצָי,ןָחLִleרֶמBחןָתָאְמeטרֶמBחיִפְלCָנָהcְ,הֶזלָלkְִמ
Lֶhְמָחתֵמאֵמeִמרnֶpe,Lֶהeא
,בֶרֶעתַאְמeטהֶזְוהָעְבLִתַאְמeט
יִרֶקלַעaַתBנֲחַמןַיְנִעְליִכָהleיִפֲא
'בָזלָכְו'ביִתkְיCkִיָחְרkָלַעcְ,רeמָח
לֹכְו',בָזלַלְכִלאָתֲאיִרֶקלַעaַיֵיaeַרְל
אֵמְטלַלְכִלץֶרLֶאֵמְטיֵיaeַרְל'אֵמָט
יֵמָדcְיאַמְלדַחְודַחלָכcְ,אָתֲאתֵמ
,בָזְלהֶמcBיִרֶקלַעַבd,eיֵלןַניnִַדְמdיֵל
LֶַהheיהָאְמBִמויָלָעהָאְצbeפB:'אָצָיְו
ביִתkְיִרֶקלַעַבaְ.'הֶנֲחnַַלץeחִמלֶא
'kְִבהֶיְהִייEיִאL'גְוBןַניִסְרָגיִכָה:רֵמ
הֵנֲחַמBז'הֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו'
Lְְו,הָניִכ'GלֶאאֹבָיאzBCַהnַהֶנֲח'
יִרֶקלַעLֶaַןאkִָמ,הiִָוְלהֵנֲחַמBז
רַמָאָקcְ.תBנֲחַמיLְzִֵלץeחַחLְzַlִֵמ
אֵצֵיהָרָזֲעaָאָמְטִנםִאLֶאָרְק
אָליkַzִַאdיֵלרַמָא:ןֶהיLְzִֵמ
אGןיִיַדֲע.dיzְֵקיtִַאdיzְֵליִעַא
BתאֵצBהרָבְכeהiִָוְלהֵנֲחַמְלzBְסַנְכִה
dָכBתְלאֹבָיאGתַרְמָאָקcְִמcְ,הnֶpִָמ
אGרַמָאָקְו,dָלהָצeחדֵמBעcְלָלkְִמ
הֶזaְיִעLְzַיִאאָליkַzִַאאָהְו,סֵנkִָי
LֶiִָמאָצnַהֵנֲחLְעְוהָניִכBדֵמaְהֵנֲחַמ
dיֵלרַהְזַמאָקְו,הnֶpִָמBחLַlְְלהiִָוְל
LֶHִיאkָסֵנkְיִאlekְַא.אָצָירָבkַzִאָלי
לַערaֵיִדאGןיִיַדֲערַמBלd,kְיzְֵליִעַא
kְתָסיִנBהַמzְַא,ָהיֶלָעאֵהtְִקיzֵיd,
ןַניִסְרbָא"ל.אָצָיleיִאkְויָלָערaֵיִדְו
ןיִיַדֲע.dיzְֵליִעַאdיzְֵקיtִַאאָליkַzִַא
GְכַרְצוִהאzBִמתאֵצָלnִַוְלהֵנֲחiָה,eרָבְכ
,dיzְֵליִעַאeניְיַהְו,סֵנkִָיאzBLֶHְרַהְזִה
kְַארָבzַָדְמהaֵרaִתָסיִנְכB:ֶאlָאָמיֵאא
הֵנֲחַמBז'הֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו',יִכָה
סֵנkִָילַאהnֶpִָמתאֵצָלאLֶaְָכe.הiִָוְל
aְהֵנֲחַמLְוֲהאָליִאְו.הָניִכekְיִביִת
LְzֵנֲחַמיBמהָוֲה,תBיֵלאָניִמְקd
aְעBדֵמaְהֵנֲחַמLְהָניִכeכיִרְצַמBתאֵצָל
ןיֵאהiִָוְלהֵנֲחַמaְדֵמBעלָבֲא,הnֶpִָמ
תBנֲחַמיLְzֵןַניִבְתָכcְאLְzַָהְו,ַחLְzַlִֵמ
.ןkֵםִא:אָמְקzBיִכָהCיָחְרkָלַע
אֹבָיאGְו]דהֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו'אָמיֵנ
.ןיkִַסaְןָבwְַנְמ:קLְzBיִלְו,'zBCלֶא
Lֶiֵיִעְרָהאֵצ,LֶַיםִאpִֶחיpeaְתBןָכ
,יeחיִמןLBְלLַC.eֱחLֶzֶםֶדBקeחיִרְסַי
LֶnBאיִצtֶֶרLַרkָהcְתֵחְמִנaְתBָכd,
הֶחְמַמB'eמkְ,ז"ַעַלaְ]הר"יֶרְפְנNֶֶד
Bמְכe,)א"מה"פיִנLֵרNֲֵעַמ('CֵפLBְו
אָנMָיִל.).הלףcַליֵעְל('Bעָמְגeeהָחְמִה'
,לaeיִחְוהָביִקְנןLBְל'יeחיִמ',אָניִרֲחַא
kְמB'zִקֵלָמֲערֶכֵזתֶאהֶחְמ')cְהכםיִרָב(:
Lִַעֵמְדאָקְריiָדֲאָההָחיֵל.אeהָק

aַnֵםִיַע

aַnֵםִיַע,LֶiBןֶהֵמאֵצaְדBקַחaְַסkִןי,eמיִלז"ַעַלְבB"חיִמ.]וןeְל,יLBןcָרָב
aָזeי,kְֵרָפְמִדLבְרָחְו'אָמֲעַטBַר:'םיִחֵמתMִאָמְלַא.אָעיcְָועַררָבNָנeי
הָמkְ.םaָרeaָדְמkַ:לֵאָרNְִי,]ז'םיNִָבkְ'.'םָרְבָדkְםיNִָבְכeעָרְו':אeה
Lֶהeחְטְבeיאַמ:איִבָניֵדְילַעkַדְמeaָרaָאאיִההַמ.םBָתdהָחָטְבַה,

eניְיַהאָרְקcִאָפיֵסdָלLֵרָפְמו
,'eלֵכאֹיםיִרbָםיִחֵמתBבְרָחְו',הָחָטְבַה
יִא:םיִבBLָתְוםיִרֵגkְהpֵָהדַע]חםיִקיcִַצ
kְבְרָחביִתBאָפיֵסא"ה.םיִחֵמת
לָבֲא,תַרְמָאָקְדkִאLָיֵרְלeLריtֵאָרְקִד
אeLָריtֵואָל,תBבְרָחְובִתְכcִאLְzַָה
cְיֵרLָהאeֶאאlָיִמאlְאיִהיִתיִרֲחַאאָת:
eניְיַהאLָיֵרcְ'םaָרeaָדְמkַ'אlֶָא
kְלֵאְנַנֲחבַר,kַדְמeaָרaְִלֵאiָהeיִלֱאֶוLָע
Lֶיְחֶהeַהתֶאnֵםיִת,kָCַחְיiekָל
'eעָרְו''eעְרִי',םיִתnֵַהתֶאםיִקיvַcִַה
.'ןaַaָLָטָפLְָויַנְעַיְו':הָוLָהָריֵזְגִל
ביִתְכcִ,עLָיִלֱאלLֶויִבָאאeהטָפLְָו
.'יzְִנַעLְִמzְָמNְַו':'טָפLָןaֶעLָיִלֱא'
aֶיִלֱאLָעkְטלַע,ביִת[Lֶהָיְחֶהaֶן
Cָאְלַמעelַבְי.'תֶוnַָהעlִַבe':תיnִַנMeַה
ביִתkְ.לֵאָרNְִיaְ:טBלLְִיאLֶH,תֶוnַָה
'eִבlַַהעnָגְו'תֶוBרֵמ:'eבBLַָחַההnָה'.
LֶHאzָהֶיְהִי':ריִאLִםִיַתָעְבkְאBר
Lִַהתַעְבiָםיִמ'.'Lְִרַאןֵה'םִיַתָעְבaָםיִע
,'םיִמiַָהתַעְבLִרBאkְ'ביִתְכe,עLֵַתָו
לLֶםיִמָיתַעְבLִרBאkְעLֵַתָוםיִעaְָרַא
ויLְָכַעלLֶרBאלַעףֵדBעאָצְמִנ,ויLְָכַע
LְלLאֵמBְרַאְותaָםיִעeLְלLָה:aָעBםָל
,'הnַָחַההBLָבeהָנָבlְַההָרְפָחְו'.אaַָה
LֶHיאֵהְיא[aָעBֶאםָלlָזויִזאBרַה
eהֵאְרַמLְמיִל:]כהָניִכBַהתnָLִַחי.
:הnַָחַהרBאkְהָנָבlְַהרBאהֶיְהִי
ןיֵאַחיnָLִַהתBמְירַמָאcְ.לֵאeמLְִלְו
םיiֵַקְמאeההַמ,ויLְָכַעלMִֶמןיLְzַpִִמ
:'הnַָחַהרBאkְהָנָבlְַהרBאהָיָהְו'
kְַחֲאַותיִמָאיִנֲא'ביִתiְֶצַחָמהzִיִנֲאַוי
אeהםיִתnֵַהLֶרַמָאLֶןָויkֵ.'אtְָרֶא
לBכָיםיevִחְמַהcְאָטיtְLִ,הiֶַחְמ
,ןַניִעeמLְַאְלאָתֲאאָהאlֶָא,תBאtַרְל
cְאָלzֵַחֲאַותיִמָא'אָמיiֶואָל'הcְםיִתֵמ
תֶאתיִמָאיִנֲאאlֶָא,רַמָאָקםיiִַח
םיiִַחַהתֶאןָזְו]להiֶַחְמיִנֲאַו,םיִתnֵַה
eבBַהתֶאאֵרpBיִכָהְל,םיִדָלkְביִתaָיֵרְתd
הLֶnַםkְLֵ,'אtְָרֶאיִנֲאַויzְִצַחָמ'
Mֶnְָצַחzְִרֶאיִנֲאיtָא,cְפְרןיֵאeהָא
יִנֲאBLֶמְצַעBתBאkָC,הaַnekֶאlֶָא
םיiִַחְודָחֶאaְהָתיִמ:הiֶַחְמיִנֲאתיִמֵמ
aְַהתֶאתיִמֵמיִנֲא.דָחֶאnֵםיִת,
יִכָה:םיiִַחַהתֶאןָזְוהiֶַחְמיִנֲאַו
יִנֲאMֶהַמהlִָחaַzְ,רֵחַארָבcָןַניִסְרָג
יִנֲאMֶהַמרַדֲהַו,הiֶַחְמיִנֲאתיִמֵמ
םיִתֵמןֵהCLֶֶרֶדLֶkְ.אtְָרֶאיִנֲאיzְִצַחָמ
ןיiִַחןֵהkָCםיִמlְִאםיִמeסםיִרbְִח
aְמeרַחַאְוןָמkָCַרְתִמtְםיִא,kְביִתְכִד
:)הלהָיְעLְַי('ַחtִqֵלiַָאkָגlֵַדְיזָא'
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£̀qExFze§d©N§äpFz
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¤̀zfF.EäfF,x©A¦i

¡̀l¦ir¤f¤xn©g§n¦ix,e§x©A¦i

i§dFWªr©n¥w¥l:

=
טפשמןיע
הוצמרנ

תאיב'להמג"פ'יימ[באגי
ףסכבש"עוחהכלהשדקמ

גמסלםגום"במרהלדהנשמ
אליתכאל"אאסריגההיהאל
'וכואמיאאלא'וכוהיתלייע

:]ש"ע

=
לאננחוניבר

ש"ת.אמטמסנואבירק
אמטכהדנלעובואפיסמ
האמוטלאמיליאיאמלתמ
והייורתבביתכאידהבאה
ואלאלאהעבשתאמוט
תמאמטשםשכםתונחמל
לעובךכתחאהנחמלץוח
תחאהנחמלץוחהדנ
ימנאשירםתונחמלאפיסדמו
.ןנחוי'רלאישקםתונחמל
אשיראיריאידימינשמו
:םתונחמלאפיסהאמוטל
בזובזמרומחערוצמש"ת
לעבאציתמאמטמרומח
ונממרומחתמאמטשירק
סנכנובזללכמאציואליאמ
אמטשפ"עאותמתאמוטל
יכהינתקדמונממרומחתמ
הדנלעובשתהימ'יעמש
.תחאהנחמלץוחתמאמטכ
אמטהנחממאציאלינשמו
חלתשהלבזהנחמלסנכנותמ
ג"עאותונחמיתשלץוח
ליאוהונממרומחתמאמטש
אצויופוגמהאמוטירקלעבו
אנתינאת:הילןנימקומבזל
לאאציוקחציברדהימק
הניכשהנחמוזהנחמלץוחמ
וזהנחמהךותלאאוביאל
רמא.]היול[)הניכש(הנחמ
היתקיפאאליתכאהיל
ידכמ'יפהיתליעא)אלא(
יביתכירקלעבביארקינה
בזמהברתנירקלעבו
ץוחוופוגמאצויהאמוטד
ומכחלתשמתונחמיתשל
אלאהיתקיפאאלןיידעובזה
דועתכירצוהניכשהנחממ
םדוקו.היולהנחממהיקופאל
תרזחהיולהנחממואיצותש
ךותלאאוביאלתרמאו
ללכמהניכשהנחמוזהנחמה
התאוסנכנהיולהנחמבד
הנחממסנכיאלשוריהזמ
אלןיידעהניכשהנחמלהיול
ךירצהתאוהיולהנחממאצי
רומאךכאלא.דועואיצוהל
וזהנחמלץוחמלאאציו
ךותלאאוביאלהניכשהנחמ
רמולכהיולהנחמוזהנחמה
ךותללארשיהנחממאוביאל
אניברףיקתמו.היולהנחמ
חלתשמוניאירקלעבאמלד
ינהוהניכשהנחמלץוחאלא
השעבארקדחהיבויחליארק
אלאוהוארקדחו.אציואוהו
ירקלעביכדמלל.ואלבאובי
רבועהניכשהנחמלסנכנה
םא'יחדו.השעתאלוהשעב
לאאציואנמחרבותכנןכ
ותאוביאלהנחמלץוחמ
הנחמהךותלאביתכיאמא
לעהריהזההרותהשדמלל
ויברקיוחימ:תרחאהנחמה
.יערהאיצוהלןיכסבןבקנמ
ןמושהאיעמדאקריש'יפ
םיעמבקובדוחומלהמודה
םיעמבקובדהשרפהומכ
הרירגבאלאקרפתמוניאו
םיעשרהומכ.ןיכסבאלא
םיבוטהיסכנבןיקיזחמש

]בדומעבךשמה[

י"שריטוקיל=
]תוטמשהבספדנ[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

איהנשמהקרפםיבז[)א
,]:אצןירדהנס[)ב,].ואמוי
.גסתבש:דלתוכרב)ג
,]:אצןירדהנס[)ד,נ"שו

.]ש"ע[:אצןירדהנס)ה

ס"שהןוילג=
.הניכשהנחמבןאכ'מג
]אי[)וט(םילהתטוקלי'יע

:'הקידציכקוספב

=
םלשהרואהרות

Lֶפֶנלָכְלתֵמaְַעֵגpַֹה)א
:םיִמָיתַעְבLִאֵמָטְוםָדָא

]אי,טירבדמב[

LיִאבLְkִַיבֹכLָםִאְו)ב
ויָלָעdָתcִָניִהְתdeָתֹא
לָכְוםיִמָיתַעְבLִאֵמָטְו
ויָלָעבLְkִַירLֲֶאבnִLְkַָה

]דכ,וטארקיו[:אָמְטִי
רLֲֶאLיִאEְבהֶיְהִייkִ)ג
GהָטהֶיְהִיאBִמרwְהָלְיָלהֵר
אGהֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו

:הֶנֲחnַַהzBCלֶאאֹבָי
]אי,גכםירבד[

םָרְבָדkְםיִֹשָבְכeעָרְו)ד
:eלֵכאֹיםיִרbָםיִחֵמתBבְרָחְו

]זי,ההיעשי[

ןאֹצEֶטְבLְִבnְEַעהֵעְר)ה
רַעַידָדָבְליִנְכELֶֹתָלֲחַנ
aְתBCkַעְרִילֶמְרeָבLָן

:םָלBעיֵמיkִדָעְלִגְו
]די,זהכימ[

םָפLְָוLאֹרָהלֵאBי)ו
:ןaַaָLָטָפLְָויַנְעַיְוהֶנnִLְַה

]בי,האםימיהירבד[

הtֹןיֵאַהטָפBLָהְירֶמאiַֹו)ז
ָיְיתֶאהLְָרְדִנְוָייַלאיִבָנ
יֵדְבַעֵמדָחֶאןַעiַַוBתBאֵמ
הtֹרֶמאiַֹולֵאָרְֹשִיCֶלֶמ
קַצָירLֲֶאטָפLָןaֶעLָיִלֱא

:eהiִָלֵאיֵדְילַעםִיַמ
]אי,גבםיכלמ[

יzִLְaִַהeהiִָלֵארֶמאiַֹו)ח
בָאְחַאלֶאדָעְלִגיֵבzLִָמ
רLֲֶאלֵאָרְֹשִייֵהGֱאָיְייַח
הֶיְהִיםִאויָנָפְליzְִדַמָע
יkִרָטָמeלַטהlֵֶאָהםיִנMַָה
]א,זיאםיכלמ[:יִרָבְדיִפְלםִא
תBאָבְצָיְירַמָאהkֹ)ט
תBנֵקְזeםיִנֵקְזeבLְֵידֹע
aִבֹחְרBרְיתeLָיִאְוםִָלL
:םיִמָיבֹרֵמBדָיzBaְְנַעLְִמ

]ד,חהירכז[

Eיֶנְתָמרֹגֲחיִזֲחיֵגְלרֶמאiַֹו)י
יCkִֵלָוEְדָיְביzְִנַעLְִמחַקְו
peֶכְרָבְתאLGיִאאָצְמִת
peֶנֲעַתאLGיִאEְכֶרָבְייִכְו
יֵנtְלַעיzְִנַעLְִמzְָמַֹשְו

]טכ,דבםיכלמ[:רַעpַָה
הָחָמeחַצֶנָלתֶוnַָהעaִlַ)כ
לkָלַעֵמהָעְמcִָיֶייָנֹדֲא
tְָרֶחְוםיִנtַַעתnBריִסָי
:רcִaֵָיְייkִץֶרָאָהלkָלַעֵמ

]ח,הכהיעשי[

לeעדBעםMִָמהֶיְהִיאG)ל
אlֵַמְיאGרLֲֶאןֵקָזְוםיִמָי
הָאֵמןaֶרַעpַַהיkִויָמָיתֶא
LָמָיהָנeחַהְותBאֶטaֶן

:לlָֻקְיהָנLָהָאֵמ
]כ,הסהיעשי[

םֶכְנאֹצeעָרְוםיִרָזeדְמָעְו)מ
eִארָכֵניֵנְבkָםֶכיֵמְרֹכְוםֶכיֵר:

]ה,אסהיעשי[

הBLָבeהָנָבlְַההָרְפָחְו)נ
תBאָבְצָיְיCַלָמיkִהnַָחַה
aְִצרַהiBןeריִבeLָדֶגֶנְוםִיַל
]גכ,דכהיעשי[:דBבkָויָנֵקְז
רBאkְהָנָבlְַהרBאהָיָהְו)ס
הֶיְהִיהnַָחַהרBאְוהnַָחַה
LִםִיַתָעְבkְאBרLִתַעְב
תֶאָיְיLבֲחםBיaְםיִמiַָה
LֶַערֶבnBeַמץַחַמkָתB

]וכ,להיעשי[:אtְָרִי
יִנֲאיִנֲאיkִהzַָעeאְר)ע
יִנֲאיִדnִָעםיִהGֱאןיֵאְואeה
יִנֲאַויzְִצַחָמהiֶַחֲאַותיִמָא
:ליvִַמיִדiִָמןיֵאְואtְָרֶא

.]טל,בלםירבד[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(]רתומול"צ[]א
:)ןוילג(]רזעלאל"צ[]ב
י"שרבה"כו,םימהתוראב(ויהשףיסוהלשי]ח:)מ"האב(ולאףיסוהלהארנ]ז:שפר]ו:)אכזטתומשי"שר(סמנהל]ה:)ש"שר(הנחמלץוחמלאאציואמינל"צ]ד:)ב"עהסריזנבומכ(ברףסוני"כב]ג

:םידלונהתאףסוני"עי"שרב]ל:הניכשההארמי"עי"שרב]כ:אלאאבהםלועבוהיאלשי"עי"שרב]י:תעי"עי"שרב]ט:)ס"דבאבומי"כוי"ע
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :חס

,ןBעְמLִיaִַררַמָאאָיְנzַ)א:'eכְוויָבָלֲחרֵטְקֶהְו
,zָdְעaְLַהָוְצִמהָביִבֲח)גהkַnָהֵאְרeאaֹא)ב
Lֶםיִרָבֵאְוםיִבָלֲחרֵטְקֶהיֵרֲהeאםיִרָדְפ[kְLֵםיִר
kַָהלlְַמַמןיֵאְו°,הָלְיzִדַעםֶהָלםיִניLֶzְֶחLַC:
ןיִכְתBחב)ד,eהְניִמְרe':eכְוBתָאָבֲהַוBתָבkְָרַה
,יִלְכaִםִאְו;הָניִדaַnְאGלָבֲאcָLְקaַnִתֶלaֶַי
kָסָאןאָכְוןאeי'רְורָזָעְלֶא'ר.רBיֵסaַאָניִנֲחר,
אָההָחַלaְאָה,דaַiָיִדיִאְויִדיִארַמָאדַח
aִֵביLָיִדיִאְויִדיִאגרַמָאדַחְו,הaְאָלְו,הָחַל
אָהרַמָאcְןאַמְלe.יִלְכaִאָהדaַiָאָה,אָיLְַק
aַiָאָהדaִיִדיִארַמָאאָלאָמְעַטיאַמ,יִלְכ
.הLֵָביaִאָההָחַלaְאָהאָיLְַקאָלְו,דaַiָיִדיִאְו
רַמָאcְןאַמְלe.אָכיִרCtְָרְפִמהLֵָבְי,Cָלרַמָא
אָההָחַלaְאָהאָיLְַקאָלְודaַiָיִדיִאְויִדיִא
aִֵביLָיִדיִאְויִדיִארַמָאאָלאָמְעַטיאַמ,ה
aְַקאָלְו,הָחַלLְאָהאָיaַiָאָהדaִרַמָא.יִלְכ
ןאָכְוןאkָיִלְכaִםִאםָתָהיֵנָתָקאָה,יִלC,kְָל
אzְָגeלtְ,אָכָהיִלkְיֵנָתָקcְאָה,Cָדיִאְו.רeסָא
cְַרaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִהְייBLַֻאְלאָתֲאַעLְמeןַניִע:
ַעBLֻהְי'ר:'eכְוהָטיִחLְםִאהָמeרֶזֶעיִלֱאר"א
,איִההָוְצִמיnֵַנט"יתַחְמNִרַמָאd,cְיֵמְעַטְל
םָדָאָלBלןיֵא,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר,אָיְנַתcְ)ה
aְֶא,ט"יlָאאBאBְולֵכLBא,הֶתBיBLֵב
Bיְצֶח,eהֵקlְַחדרֵמBאַעBLֻהְי'ר.הֶנLBְו
]בר"אְו.LָרְדnִַהתיֵבְלBיְצֶחְוהiִָתeLְהָליִכֲאַל
דָחֶאבeתLe,kְָרcָדָחֶאאָרְקִמםֶהיֵנeLְ,ןָנָחBי
דָחֶאבeתָכְו,'EיֶהGֱא'הַלתֶרֶצֲע')ארֵמBא
רַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר;'םֶכָלהֶיְהzִתֶרֶצֲע')ברֵמBא
רַבָסַעBLֻהְייaִַרְו,םֶכָלBkelBא'הַלBkelBא
)ןָמיִס]גם"בע(:םֶכָלBיְצֶחְו'הַלBיְצֶח,eהֵקlְַח
ןַניֵעָבcְתֶרֶצֲעaַםיִדBמלkַֹה]ד[,רָזָעְלֶאר"א°
.אeההָרaBzBהָנzְיLֶpִםBי,ט"מ.םֶכָליnֵַנ
יnֵַנןַניֵעָבcְתaְLַaָםיִדBמלkַֹה,הaַָררַמָא
בַררַמָא.'גֶנBעתMַaַָלָתאָרָקְו')ג,ט"מ.םֶכָל
.םֶכָליnֵַנןַניִעָבcְםיִרeפaְםיִדBמלkַֹה,ףֵסBי
רַמ.dיaֵביִתkְ'הָחְמNְִוהLְzִֶמיֵמְי')ד,ט"מ
aְיֵרdcְואָניִבָר(kelָdLַzָביֵתָיהָוֲהא
aְְרַצֲעֵמרַבְל,אָתיִנֲעַתzָאeפeַרiָאeייֵלֲעַמBאָמ
;הָרaBzBהָנzְיLֶpִםBי,תֶרֶצֲע.יֵרteיִכְד
teִמיֵמְי',אָיַרLְzְֶוהNִהָחְמ'kְיֵלֲעַמה;ביִת
,יzְִפcִִמבַררaַאיiִָחיֵנָתcְ)ז,יֵרteיִכְדאָמBי
,'LֶדֹחַלהָעLְִתaְםֶכיֵתLBְפַנתֶאםֶתיpִִעְו')ה
יִריNֲִעaַאGֲהַו,ןיpִַעְתִמ)םֵה(הָעLְִתaְיִכְו
הֶתLBְולֵכBאָהלE,kְָלרַמBלאlֶָא,ןיpִַעְתִמ
aְִתLְהָעaBַהויָלָעהֶלֲעַמkָתeבkְיִאle
אָמBיaְףֵסBיבַר.יִריNֲִעַויִעיzְLִהpֶַעְתִמ
,רַמָא;אָתְלzִאָלְגֶעיִליִדְבָערַמָאאzְָרַצֲעַד
ףֵסBיהkַnָ,םיֵרָגאָקcְאָמBייאַהאָליִא
ןיִמBיןיִתָלzְלkָתLֵLֶבַר.אָקaְLeאkָיִא
אָרְביֵעaְיֵאָקְויֵלָתְו,dיֵדeמְלdzַיֵלרcַַהְמ
cְָדLְָפַניאַדֲחרַמָאְו,אLְַפַניאַדֲח,יאLַָל,יאC
רָזָעְלֶאר"אָהְו)ח,יִניֵא.יאַנzְךָל,יאַרְק

,הָלְיָלָוםָמBייִתיִרְבאGםִא')ורַמֱאLֶpֶ,ץֶרָאָוםִיַמeLָמיiְַקְתִנאGהָרzBאֵלָמְליִא
היLְֵפַנְדאzְָעcַַאLיִניִאדיֵבָעיkִ]דאָרwָיִעֵמ.'יzְִמNָאGץֶרָאָוםִיַמLָתwBֻח
dיֵלתיִא,תLeְרט"ייnֵַנרֶזֶעיִלֱא'ררַמָאָקcְיאַמְלe,יMִַאבַררַמָא.דיֵבָעאָק
tִאָכְרי;eט"יהַמLִֶהzִריaBהָכאָלְמLְֶרלLeתGִהאzִריLְבeתLִֶעnָd,Lַaָת
LֶHִהאzִריaָdֶאlָהָכאָלְמאLֶניֵאהָוְצִמלBcִןיLֶHאzַzִריLְבeתLִֶעnָd.

'רְו

kְLֵןיִריkַָהלlַהָלְי.kְַו(ביִתְכִדiִמלַע')ואָרְקBַהלַעהָדְקnְִזaֵַחkָל
דַעםֶהָלןיִניzְִמַמןיֵאכ"פעאְו,הָלְיlַַהלkָןָריִטְקַהְללBכָיְו,)ט'הָלְיlַַה
LֶzֱֶחLַC,ֶאlַָחְמאlְןיִלLַaָןֶהיֵלֲעת,kְביִתְכִד)aַnְִדaָע')חכרBתַלLַaַת
aְLַaַzBעלַעBַהתַלzָהָוְצִמרֵהַמְלביִבָחאָמְלַא,'דיִמaִLְָתָעd:חBןיִכְת

תeבMְַהלַעeרְזָגאcָL.cְGְקaַnִתֶלaֶַי
aַnְִקcָLאָהְואָה:)יaַiָד.LֶחBָכְתdaְדָיB
םMeִמאlֶָאaָdןיֵאcְ,ןיkִַסaְאGְו
Lְבeיִפֲאַו,תleסָאיִכָהeרaְה,הָחַלBליִא
eמְתֶאֵמדַבֱעיֶמְליֵצָמBריֵעְדאיִהַהְו.לeןיִב,
aִֵביLָה,cַיִפֲאleLְבeיֵלתkָא.eַרְכaִי
איִהַהְלאָמֻקBאְליֵצָמאָלרֶזֶעיִלֱא
רַמָאcְאיִהרֶזֶעיִלֱא'ראָמיֵנְוןיִבeריֵעְד
aְןיִתיִנְתַמcBִמ,ןיִחMeםcְםָתָהיֵנָתָק
,הָרeמbְהָכאָלְמיֵוָהcְ,'יִלaַkְםִאְו'
'kָסָאןאָכְוןאeאיִהרֶזֶעיִלֱא'ריִאְו,'ר
תֶאןיִחcBהָוְצִמיֵריLְִכַמרַמָאאָה
תֶכqֶַמaְ,הָרeמbְהָכאָלְמleaִיִפֲאתMַaַָה
Lַaָת)cַלקף.(,cִארֶזֶעיִלֱא'ר'ןַנְתBרֵמ,
BאיִבְמתLַaָבֶרֶעֵמיִלkְאיִבֵהאGםִא
aַMַaָריֵעְד.אָה:'תeןיִבaַiָד,eןיִתיִנְתַמ
aִיִלְכ,cְהָכאָלְמיֵוָהbְמeהָר.eריֵעְבeןיִב
aְקֶרֶפaַָנאָתיִאאָרְתnֵיkelָdַהC
תeבLְיbַaֵאָהְוםָתָהןַניLְִקַמe,אָיְגeס
zָָליֵנd,cְֵאיֵנָתָקleLֶnִMeםLְבeתGא
:יֵאָקיִלְכaִואָלאָמְלַא,'eכeחcְיִא
:הָכיִתֲחdָליֵרָקאָלְו.אָכיִרCtְָרְפִמ
אָהדaַiָאָהרַמָאאָלאָמֲעַטיאַמ
aִנְו.יִלְכBריֵעְדןיִתיִנְתַמְלאָמְקeַנןיִבnֵי
aְםָתָהיֵנָתָקאָה:הָחַל.aְריֵעeןיִב
cְסָאeָלְו,רnְָסִמְלרַדֱהיֶמְליִלהzְאָמ
קיtִַמcְ.ַעBLֻהְייaִַרְו:םיִחָסְפaִאָכָה
NִיתַחְמBטםBליֵזָא,חַסֶפְלהָיָאְרב
בBטםBיתַחְמNִרַמָאdcְיֵמֲעַטְל
תeבLְאָיְחָדאָלה"פאַו,איִההָוְצִמ
ןַניֵעָבcְ:םBידBעaְִמתNBָעֵליeאָרָה
,הLְzִֶמeלָכֲאַמaBaְחַמLֶiִNְ.םֶכָליnֵַנ
לֵאָרNְִיְלהֶזםBילeaָקְמeַחLֶpBתBאְרַהְל
LֶpִzְהָנzBהָרaB:kָאָהלBְולֶכLBהֶת
אָהְלןַניִמְקBמאָמBיcְאָרְתaָקֶרֶפe'.aְכ
םָדָאןיֵארַמָאcְןאַמcְאaָיlִַאאLָָרְד
ליִחְתַהְליpeיִעתֶפֶסzBלַערָהְזeמ
eַעְתִהְלpBִמתaְעBידBיִפֲאַו,םleןאַמְל
cְיֵלתיִאdמBחֵמןיִפיִסBקלַעלBֶדL,
Lיִרָחaֶ'ִמ,dיֵלאָקְפָנאָניִרֲחַאאָרwְִמ
eַבwָריִצzִLְaBְליִה,'תkָCkִיאַהאָתֲאי
'aְִתLְהַמ,רַמָאָקיִכָהְו,אָתֲאיִכָהְל'הָע
MֶַאzֶעםBNִםיaְִתLְהָע,cְניְיַהeהָליִכֲא
eLְִתiָקיִנֲא,הBיִעאֵרpeי:zִכ.אָתְלי(

LְיִלLִַליaֶןֶט,eמeהרָחְבeיִליִדְבָע:א.
:הecָעְסBלןיִכָהְלBתיaֵיLְֵנַאְלהeֶַצְמהָיָה
הָרzBיzְִדַמLֶlָ.אָמBייאַהואָליִא
קaַMeהaְֵרַהםיLִָנֲאיֵרֲה,יzְִמַמBרְתִנְו
LֶMְיןָמBףֵס,eהַמaֵיֵלָתְו:םָניֵבְליִני.
:יLְִפַניִחְמNִ.יאLְַפַניאַדֲח:ןָעLְִנ
kֵCְרָצְלCeֵליִבaִLְ.יאַנCzְָל,יאַרְקCָל
Lָהָאָנֲהןיֵאיִכְו.יִניֵא:]היִתיִרָקְויִתיִנ
aְמְלַתeדzBֶאהָרlָלְלאBַבְלָהיֶדְמcָם:
eניְיַהcְ,הָלְיַלָוםָמBילLֶיִתיִרaְאGםִא
zַמְלeדzBהָר,LֶkָתeבaB)הְיBLֻאַע(
dיֵלתיִא:)ל'הָלְיַלָוםָמBיaBָתיִגָהְו'
tִיִמְל.אָכְריlְיֵתdcְהָוְצִמתֶכאֶלְמ'רַמָא
cBהָח,kָלLֶkֵןLְבeתcְהָוְצִמ',Lַtִרי
'ַחיִכBיבBטםBי'ַעBLֻהְי'רdיֵלרcַַהְמ
בBטםBיתַחְמNִהַמe,רֶמBחָולwִַמ
LְֶראיִהLeִהְותzְַרzָהaBִמMeהָכאָלְמם
GִהאzְַרzָהaBִמMeםLְבeת,Lַaָת
LֶHִהאzְַרzָהaָdֶאlָהָוְצִמתֶכאֶלְמא,
kְגBןLְְרָקתַטיִחaְנBִצתaeניֵא,רBcִןי
LֶHאzַzִריLְבeיִפֲא,תleLֶהָוְצִמל:

,הLֵָביaִאָמְקBאְלאkָיֵלןיִבeריֵעְדאeהַהkָCְליִה.אָכיִרCtְָרְפִמ
cְםִאְו'אָפיֵסיֵנָתָקאָהaִיִלְכkָסָאןאָכְוןאeֵביִו,'רLָהkֵןָוי

cְִמtָיִפֲאאָכְרleaִַניִלְכnֵיLַמיִכָהְו,אָיְרeחָכaְקֶרֶפaָריֵעְדאָרְתeןיִב
)cַו:).גקף[eהַמLְהָטיִחLִֶמאיִהMeהָכאָלְמםcBַהתֶאהָחMַaָת,
רֶמBחָולַקהַמ,י"ִרְלdַמיe'.zֵכleֵא
םMeִמיֵנָהיֵנאLָאָמְלcִ,הֶזאeה
cְְפֶאLֲָעַלרNBבֶרֶעֵמןָתLַaַָרְו.תaִי
,קleיִחַההֶזdיֵלתיִאdיֵפbeרֶזֶעיִלֱא
eִמMeיִכָהםaְַרקֶרֶפaִרֶזֶעיִלֱאיcְהָליִמ
)Lַaָיִרְצַמ).בלקתCzְדַח,יֵאָרְקיֵר
רLְָפֶאcְםMeִמ,ָהיֶריLְִכַמְלדַחְוהָליִמְל
,םָתָהרַמָאcְ,תLַaָבֶרֶעֵמןָתNBֲעַל
,תMַaַָהתֶאןיִחcBָהיֶריLְִכַמלָכְוהָליִמ
cִיֵלאָנְמ,רֶזֶעיִלֱא'ריֵרְבdַרְלaִי
םBיְבe'אָרְקרַמָאcְ,אָהרֶזֶעיִלֱא
רַדֲהַו,תleaְLַaָיִפֲאַו'םaַiB','יִניִמMְַה
אlֶָאdיֵלֲעןָנaַָריִגיִלtְאָלכ"ערַמָאָק
aְְכַמLִהָליִמלָבֲא,םיִריcִַהיֵרְבkֹל
יֵעָבָקיאַמאLְzַָהְו;ןָלאָנְמ,אָיְחָד
'םiBַב'cְאָרְקאeהַהֵמקteיzִ,ןָלאָנְמ
cְיֵרָדLיִמpֵיdְכַמרֶזֶעיִלֱא'רLִםיִרי,
הָליִמְליֵאָרְקיֵרzְןַניֵעָבcְםMeִמכ"עא
eְכַמְלLִָהיֶריkִיֵרָפְדLִי"ִרְלהֶאְרִנְו.תי
cְַוcַַרְליאaִיִרְצאָלרֶזֶעיִלֱאיCלַקיאַה
eוָהcְחַסtֶיֵריLְִכַמleיִפֲאאָהcְ,רֶמBחָו
ג"עאתeLַaָחcָהָרeמbְהָכאָלְמ
cְְפֶאLֲָעַלרNBבֶרֶעֵמןָתLַaָת,kִרַמָאָקְד
אָהd,cְיֵרaְַעיִלְו'אָרָמaַbְ).טסןnַָקְל(
Lָיֵלןַניִעְמdַרְלaִרֶזֶעיִלֱאיcְרַמָא
]זןַניִרְמָאָקְדאָהְו,'eחcָהָוְצִמיֵריLְִכַמ

,רַמָאָקןָנaַָרcְםֶהיֵרְבִדְל,'ו"ק'אָכָה
kְלBלַעףַארַמbַבcְְפֶאLֲָעַלרNBןָת
תeבLְאlֶָאאkָיֵלcְןָויkֵ,תLַaָבֶרֶעֵמ
aְיאָמְלָעBֵירֵתLַהְלzִִמםָריMְהָטיִח
לַעףַא,הָרeמbְהָכאָלְמאיִהdcְָמְצַע
bַבcְְפֶאיִאLֲָעַלרNBָתdִמaָבֶרֶע.
dיֵלאָנְמחַסtֶיֵריLְִכַמ,י"ִרְלdַמיֵתְו
יbַaֵאָהcְ,תeLַaָחָדcְרֶזֶעיִלֱאיaִַרְל
אָמיzֵיִכְו,יֵאָרְקיֵרCzְיִרְצַמהָליִמ
cְִמרַמָגqekָלְוהeבָלeַמvְָוהLBרָפ
eחָדcְםָתָהחָכeמcְםֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBעְו
Cַרְפיִמְלאkָיִאאָה,תLַaָםֶהיֵריLְִכַמ
cְָנָהְלהָמCLֶkֵןaִLְתַעcְִחiָתיBִמiָד
לָכֱאֶנBניֵאחַסtֶלָבֲאןָתָוְצִמםיiֵַקְללBכָי
ףיֵלָיםָתָהֵמיִא,דBעְו.הָלְיaַlַאlֶָא
,חַסtֶיB'bַaֵדֲעBמC'aְיִרְטְציִאיאnַַא
cְְרַקָע'רֶזֶעיִלֱא'ררַמָאָקzָהַמMֶkָתeב

aַzBהָרaְמBדֲעBיִפֲאleaְLַaָת':
עַמLְַמ.הָוְצִמְלתLeְרהָיָאְרהָמ]ח

cְְכַמLִאיֵריBֶפֶנלֶכLLְֶפֶאLָר
יaִַרְליִריִסֲאט"ויבֶרֶעֵמןָתNBֲעַל
Lיֵרְבcִןֵהkֹש"רהLְָקִהְו,רֶזֶעיִלֱא
zBןיִל)Lַaָתcַןַניִרְמָא):זלקףcְַרaִי
יֵרLְָו,הָדeהְייaִַרcְִמאָפיִדֲערֶזֶעיִלֱא
.ט"ויבֶרֶעֵמרLְָפֶאcְיִריLְִכַמleיִפֲא
אָקְוַדאlֶָאיֵרLָאָלcְי"ִרBלץֵריֵתְו
aְִמLַnֶתֶר,cְהָכאָלְמאָיְמָדאָלkelֵי
ןַניֵעָבcְתֶרֶצֲעaַםיִדBמלkַֹה:יאַה
רַמָאָקיאַמכ"א,א"ָביִרְלdַמיzֵ.םֶכָל
,'הָוְצִמְלתLeְרהָיָאְרהָמ'רֶזֶעיִלֱאיaִַר
cְתֶרֶצֲעאָמיֵנzBַחיִכLֶל"יְו.הָוְצִמאיִה,
cְַריֵעָבְדאָהaִרֶזֶעיִלֱאיaַםֶכָלתֶרֶצֲע,
:אָרָבqְִמאlֶָא,אָרwְִמאָקְוcַואָל
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לַכאzֹםיִמָיתLֵLֶ)א
תֶרֶצֲעיִעיִבMְַהםiBַבeתvBַמ
הֶֹשֲעַתאEGיֶהGֱאָיְיַל

]ח,זטםירבד[:הָכאָלְמ
תֶרֶצֲעיִניִמMְַהםaַiB)ב
zִםֶכָלהֶיְהkָתֶכאֶלְמל

:eֹשֲעַתאGהָדֹבֲע
]הל,טכרבדמב[

EֶלְגַרתMַaִָמביzָLִםִא)ג
יLְִדָקםBיEaְיֶצָפֲחתBֹשֲע
BLדְקִלגֶנֹעתMַaַָלָתאָרָקְו
תBֹשֲעֵמzBְדaִַכְודaָֻכְמָיְי
cְיֶכָרEִמnְצBְצְפֶחאEַדְוaֵר

cָגי,חנהיעשי[:רָב[
eחָנרLֲֶאםיִמkַiָ)ד
םֶהיֵבְיBאֵמםיִדeהiְַהםֶהָב
םֶהָלtַCְהֶנרLֲֶאLֶדֹחַהְו
םBיְללֶבֵאֵמeהָחְמִֹשְלןBגiִָמ
יֵמְיםָתBאתBֹשֲעַלבBט
ַחBלLְִמeהָחְמִֹשְוהLְzִֶמ
תBנzַָמeeהֵעֵרְלLיִאתBנָמ

]בכ,טרתסא[:םיִנBיְבֶאָל
םֶכָלאeהןBתLַaָתLַaַ)ה
םֶכיֵתLְֹפַנתֶאםֶתיpִִעְו
aְִתLְֶדֹחַלהָעLaָבֶרֶע
eתzִLְaְבֶרֶעדַעבֶרֶעֵמ

Lַaַzְבל,גכארקיו[:םֶכ[
יִתיִרְבאGםִאָיְירַמָאהkֹ)ו
םִיַמLָתwBֻחהָלְיָלָוםָמBי
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