
.טסםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

,אָיְנd.zַיֵלףיִדֲעהָוְצִמcְתeבLְ,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְו
יֵריLְִכַמeחcָםִאיlִהַמe,רֶזֶעיִלֱאיaִַררַמָא)א
דיִבֲעְתיִאcְ,תMַaַָהתֶאהָטיִחLְרַחַאLֶlְהָוְצִמ
יֵנְפLֶlִהָוְצִמיֵריLְִכַמeחְדִיאG,הָוְצִמdיֵל
LְַהתֶאהָטיִחMַaָלרַמָא.תBאָביִקֲע'ר,cְהַמ
lִםִאיcָחeְכַמLִהָוְצִמיֵריLֶlְרַחַאLְהָטיִח
,תMַaַָהתֶאהָטיִחLְהָתֲחcָיֵרֲהLֶ,תMַaַָהתֶא
zֹחְדִירַמאeְכַמLִהָוְצִמיֵריLֶlִיֵנְפLְתֶאהָטיִח
רָבcָ.תMַaַָהתֶאהָטיִחLְהָתֲחָדאLֶHתMַaַָה
לlֵַחְמאָצְמִנְולeסtָחַבֶזאֵצnִָיאLֶnָ,רֵחַא
אָליnֵַנטָחLְִמ,יִכָהיִא.ַעֵרְפַמְלתMַaַָהתֶא
לlֵַחְמאָצְמִנְולeסtָחַבֶזאֵצnִָיאLֶnָטַחLְִנ
dיֵלרַמָאאָהאlֶָא.ַעֵרְפַמְלתMַaַָהתֶא
aְיֵרLָאeיֵכְרַפd,ַהל"ארַדֲהַוCcְהַמlִםִאי
cָחe:ֵהLִַהרַמָאְוע"רביfָהָאzBכְוַחיִכe':
zַלרַמָאאָיְנBאָביִקֲע,רֶזֶעיִלֱא'ר,aִLְהָטיִח
,Bלרַמָא.BתָתיִמאֵהzְהָטיִחaִLְ,יִנzְַבLֵַה
יִנַלeaְקְמkָC,ןיcִַהתַעaִLְיִנֵריtְִכzַלַא)ב,יaִַר
תֶאהָחdcBָניֵאְו,איִהתeבLְהָאfַָהא,nְEִמ
אָמְעַטיאַמdיֵרְמְגַאאeהcְרַחַאֵמיִכְו.תMַaַָה
יkִרֶזֶעיִלֱאיaִַר,אelָערַמָא.dיaֵרַדָהאָק
הָמeרְתd,cִיֵרְמְגַאהָמeרְתִדהָאfַָה,dיֵרְמְגַא
,dיֵבְתBאיkִיnֵַנע"ר;תLַaָאָיֲחָדאָלdָפeג
איִהְוהָוְצִמאיִהd,LֶיֵבְתBאהָמeרְתִדהָאfַָה
אָקחַסֶפְדהָאfַָהרַבָסאeהְו;תeבLְםMeִמ
רַמָאְוע"רביLִֵה,הaַָרביִתֵמ.dיֵלביִתBמ
LֶlBיִעיִבLְלָחLֶ,ַחיִכzBתֵמאֵמְטתַאfַָה
איִהְוהָוְצִמאיִהLֶ,חַסtֶַהבֶרֶעְבeתaַMַaָתBיְהִל
אlֶָא;תMַaַָהתֶאהָחdcBָניֵאְו,תeבLְםMeִמ
רַחַאֵמיִכְו,dיֵרְמְגַאחַסֶפְדהָאfַָהיאcַוַו
cְיֵרְמְגַאd,אָקט"מtָיֵרCיֵלdר.רֶזֶעיִלֱא'ר'
ע"ראָתֲאַו,dיֵלרַקֲעְתיִאdיֵרָמbְרֶזֶעיִלֱא
,רַבָס.]אהָיְדֶהdaְיֵלאָמיֵנְו.dיֵרָמbְיֵרkeְדַאְל
אָלאָמְעַטיאַמהָאfַָהְו.אָעְרַאחַרBאואָל
יֵחְדzִ,אeהאָמְלָעaְיֵלeטְלַטיִדkְִמ,תLַaָאָיֲחָד
LַaִָמתMeםtֶַררַמָא)ג.חַסaָה,bְהָריֵזLֶnָא
.םיaִַרָהתLeְרaִתnBַאעaְַרַאהpֶָריִבֲעַיְוהpֶָלhְִי
eַרְלaִַעיִנ,רֶזֶעיִלֱאיaְיֵרd,cְרֶזֶעיִלֱאר"אאָה
יֵנָה,יִרְמָא.תMַaַָהתֶאןיִחcBהָוְצִמיֵריLְִכַמ
,dיֵלֲעאָבieִחיֵמְרe,יֵזֲחdיֵפeגאָרְבַגcְאָכיֵהיlֵיִמ
יֵמְראָל,יֵזֲחאָלdיֵפeגאָרְבַגcְאָכָהלָבֲא
ןָטָקרֶזֶעיִלֱא'ריֵרְבִדְל,הaַָררַמָא.dיֵלֲעאָבieִח
aַָחְמאיִרnִלןיBַחnִרְבַהְלןיBתBeמְלeלBaְLַaָת,
cְיֵליֵזֲחאָהd;חןָטָקBַחְמןיֵא,הֶלnִלןיBַחnִןי
,אָבָררַמָא.dיֵליֵזֲחאָלאָהB,cְלeמְלBeתBרְבַהְל
אlֶָא.BתBרְבַהְלןיnִַחdיֵלהָמְלאeהאיִרaָיִאְו
דָחֶא,הָליִמלֶצֵאןֵהןיִלBחלkַֹהאָבָררַמָא
BלןיnִַחְמןיֵאהֶלBחןָטָקדָחֶאְואיִרaָןָטָק
.יֵזֲחאָלאָהcְ,תBaְLַaָלeמְלBeתBרְבַהְלןיnִַח
,תֵרeLkָנָעלָמאLֶHלֵרָעב)ד,יaַiֵַאdיֵביִתיֵא
cִַריֵרְבaִאָכָהאָהְו;רֶזֶעיִלֱאיcְגאָרְבַגeיֵפd
אָבieִחיֵמְראָמְלַא,תֵרeLkָנָעיֵנָתָקְו,יֵזֲחאָל
,ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא)הרֶזֶעיִלֱאיaִַררַבָסָק,הaַָררַמָא.dיֵלֲע
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אָפיִדֲעהָוְצִמתeבcִLְ,אeהרֶמBחָולַקואָליאַהCָלרַמָא.רֶזֶעיִלֱאיaִַרְו
,LֶlָdתeבLְלַעeרְזbָתLeְרBתָחְמcְNִבBטםBיkָCְלִה,תLeְרcִתeבMְִמ
לַעaָdםיִמָכֲחeרְזָגאGאיִההָוְצִמםMeִמLֶaBהָכאָלְמתיiִַחְדcִתLַaָלָבֲא
ג"עאְו,ויָבָרְקיeחיִמ.הָטיִחLְרַחַאLֶlְ:הָוְצnִַהתֶאתBחְדִלתeבMְַה
cְיֵלדיִבֲעְתיִאdצBֶרCbָבBdַ:Gחְדִיאe
:Bdַבָגיֵכְרָצדַבֱעיֶמְל,הiִָמְתe'.aִכ
cְהַמlִי.kְלBרַמ,cִהןיeאkֵן,eהַמlִי
תֶארָבkְהָטיִחLְהָתֲחcָיֵרֲהBdַ,Lֶמְתִל
Lַaָתaְָתָוְצִמd,ְלִהkָC,הBיִנְוליִאzְהָנ
לַעבeaָdLeרְזָגאG,רָבkְתBחcִָל
LְבeַהתvָיִרC:aְיֵרLָיֵלרַמָא.אdיאַה
:'לeסtָחַבֶזאֵצnִָיאLֶnָ',אָמֲעַט
eיֵכְרַפd.יֵלרַמָאְוd,ִמכ"אLְַנטָחnֵי
רַבcְ.יִנzְַבLֵַההָטיִחaִLְ:טBחLְִנאָל
NְחBחיִגְוקeC,Lְֶרַמָאzָ'אBיִחleף,
eַהםִאהָמfָהָאLֶאיִהLְבeָניֵאתd
cBהָח,LְהָטיִחGאkָלLֶkֵןLֶHא
zִהֶחְד',eקֲעַלָתאָבBהַמתֶארMֶkָתeב
aB'aְמBדֲעB',יְוBָתיִיָהעֵדLֶהֶזןיֵא
הaַnֶרtBְכzִלַא.יִנֵריtְִכzַלַא:ו"ק
Lֶlִיnְַדzַַה',יִנfָפ"עאהָאLֶאיִהLְבeת
הֶזרֶמBחָולַקיzְִנCcַָכְלe,'הָחdcBָניֵא
יֵדkְאlֶָא,יאַדBkְניֵאLֶפ"עא,Eיֶנָפְל
LֶzָNִִללֶאםיaְE,יֵרֲחַאLֶaָדָלהֶזאeן
Lְַהֵמהָטיִחfִָמ,הָאkְלָלcִַהְבfָהָא
tְLִיֵלאָטיdcְִמ,אָיְחָדאָלzBCkָC
zְִזkBהַמרLֶlִיnְַדzַיִנcְאָיְחָדאָל
ָהיֶלָעְו'רֵמBאהzַָאMֶהnִַמaְEרBזְחַתְו
eנָאBLֶזהָעaְLָ.ןיcִַהתַעaִLְ:'ןָדיִנֲא
cָָהיֶלָעןיִנ:eרַחַאֵמcְיֵרְמְגַאd.ר'
אָמֲעַטיאַמ,אָיְחָדאָלdcְיֵפbeרֶזֶעיִלֱא
tָיֵרCיִנֲאָהיֶלָע'רַמָאְוcַָה:'ןfָהָא
רֵהhָיִלויָלָעתfBַהְלאaַָה.הָמeרְתִד
kְכֱאֶליֵדBלzְרeיֵרְמְגַאהָמdcְאָיְחָדאָל
Lַaָת,cְָרְפַהאָהLַתzְרeהָמbeאָלאָפ
.'eכתֵמאֵמְטתַאfַָה:תLַaָאָיְחָד
רַמָאָקְוBביLֱִהחַסtֶתַאfַָהְבcִאָמְלַא
'רdיֵרְמְגַאcְאָמְלַא,תLַaָהָחdcBָניֵא
dיֵלאָטיLְִפcִִמ,הָחdcBָניֵאcְרֶזֶעיִלֱא
kelֵֶא:יאַהיlַָואcַַהיאfָתַאtֶחַס
אkָיִאתeבLְתַריֵזbְיאַמd.eיֵרְמְגַא
aְַהfָהָא,bְהָריֵזLֶnֶָריִבֲעַיאpָdaְדָיB.
eְכLֶאָביִקֲע'רםִעָהיֶלָעןָדהָיָהLָחַכ
cִָמהֶזרָבlִneדB.ַניִכָהְוnֵןַניִרְמָאי
aְא"עaְקֶרֶפkַָהלvְםיִמָל)cַר'):ומף'
'ראָתֲאַו,dיֵלרַקֲעיִאdיֵרָמbְרֶזֶעיִלֱא
תֶאןיִחd':cBיֵרָמdbְיֵרkeְדַאְלאָביִקֲע
תֶכqֶַמaְ,הָרeמְגהָכאָלְמleיִפֲא.תMַaַָה
Lַaָת)cַאָכיֵה:).לקףcְיֵזֲחאָרְבַג.kְגBן
תLeְרCֶרcֶהָליִמְללֵמְזיִאאיִבָהְל
לָבֲא,לeמָליeאָרקBניzִַהרָבLֶkְ,םיaִַרָה
,אֵמָטיאַהןBגkְ,יֵזֲחאָלאָרְבַגcְאָכיֵה
leֵאןיֵאְו,dיֵלֲעאָבieִחאָיְמַראָל
יaִַריֵרְבִדְלהaַָררַמָא:הָוְצִמיֵריLְִכַמ
אָלאָרְבַגcְאָכיֵהלkָרַמָאcְ.רֶזֶעיִלֱא
.איִרaָןָטָק:dיֵלֲעאָבieִחאkָיֵליֵזֲח
cִאָרהָציִחְרואָלְבeמָליeַחְמ:לnִלןיB
.BתBרְבַהְל:הָליִמםֶדBקתaְLַaָ.ןיnִַח
לLֶkָ.הֶלBחןָטָק:קָזָחְואיִרaָתBיְהִל
הֶאָרֵיאGןיnִַחeaְהeצֲחְרִיאLֶHןַמְז
:הָליִמְלהֶאָרֵיeהeצֲחְרִיםִאְו,לeמָל
ןַמְזלkָ.ןֵהןיִלBחהָליִמלֶצֵאלkַֹה
LֶHצֲחְרִנאeaְַחnִיִפֲאַו,ןיleַרְלaִרֶזֶעיִלֱאי
בֶרֶעֵמןיnִַחיnֵַחְמBלתBיְהִלCיִרָצ
Lַaָיֵביִתיֵא:תdַאaַiֵלֵרָע,יbָדBלLֶHא
ליִבaִLְ.תֵרeLkָנָע:חַסtֶַהבֶרֶעלָמ
LֶאָרהָיָהeִליzִָמןֵקMֵLLָעBִמ,תfְןַמcִLְַה]בתַטיִחtֶחַסeְו,הָלְעַמְלGְואֵמָטְליֵמָדאָלְו.ןַקְתיִנאLֶהָיָהaְֶרֶדCחְרBהָקLֶכְיןיֵאBִלןיִלzָןֵקaְאBןָתLֵL
LָעBת,eיִמwַnִֵחאָיְמַראָליִכָהיieהיְיַלֲעאָבe.ג"עא,אָמְלַאcְיֵלֲעהָוְצִמאָיְמַר,אָיְזַחאָלdאָכיֵהcְְפֶאLַָהְו,ןַקְתיִמְלרfַָנהָאnֵיzִהֶחְדLַaָת,cְאָה
לָמleיִפֲאַו,יִעיִבeLְיLִיִלLְהָאfַָהCיִרָצְו'רֶבwֶַהןִמLֵרBפkְהָלְרָעָהןִמLֵרtBַה').בצףcַןnַָקְל(ןָלאָמיְיָקcְאָהאָיLְַקיִאְו.Cָכְלןֵקzָיִלdיֵלֲעאָיְמַרהָוְצִמ
,ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא,רֶזֶעיִלֱא'ררַבָסָק,הaַָררַמָאןַניִסְרָגיִכָה:)והMִָאָהקֶרֶפaְ,ריbַiְֵתLֶpִיִרְכָנלֵרָעaְאיִהַהְלןָניִמְקBאאָה,יeאָרBניֵא
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Lֵריe'.tֵכתMַaַָה)א(הָטיִחLְרַחַאLֶlְהָוְצִמיֵריLְִכַמeחcָםִא
aַweחיִמ,סֵרְטְנeַמיֵתְו.ויָבָרְקיdיֵתיְיַמהָיָאְרהָמ,י"ִרְל,cִאָמְלי

LִָמםָתָהיֵנאMeםcְְפֶאאָלLָמְתֶאֵמדַבֱעיֶמְלרBי"ִרְלהֶאְרִנְו.ל
cְְכַמLִהָוְצִמיֵריLֶlְרַחַאLְהָטיִחcְניְיַהרַמָאָקeםיִבָלֲחרֵטְקֶה,cְְפֶאLָר

ןֵכְו;תLַaָיֵחָדְו,הָלְיlַַהדַעןיzְִמַהְל
רֶזֶעיִלֱא'ררַמָאאָקcְ)זיִמְלeLַרְיLaֵַי
רLְָפֶאLֶפ"עא,eחיִכBירaeיִציֵרeמיֵא'
ןיִריLְִכַמיlִהַמ,תLַaָיֵאָצBמְלןיzְִמַהְל
LֶlְרַחַאLְכ'הָטיִחe'.יֵרָפְדאָהְוC
ג"עא,'טBחLְִלאָליnֵַנטָחLְִמ'
cִLְהָטיִחGְפֶאאLָמ"מ,רtָיֵרCִמMeם
LֶkְהרָבBַחיִכLֶיִחןיֵאleקaְֵפֶאןיLָר
:םיִבָלֲחרֵטְקֶהןַניֵרcְLִָמ,רLְָפֶאאGְל

ןָלתיִאְו.dיֵרְמְגַאהָמeרְתִדהָאfַָה
הָיָהרֶזֶעיִלֱאיaִַרcְרַמיֵמְל

,ע"ררַמָאָקחַסֶפְדהָאfַָהְבcִרeבָס
eָכְלCֵמהָיָהLִןָדיִנֲאָהיֶלָעְו'בי'Lֶzְאֵה
הָאfַָהcְןָלאָריִבְסאLְzַָהcְ,תֶרezֶמ
ע"רdיֵלרַמָאָקְו,תLַaָאָיְחcָחַסֶפְד
יaִַרLֶרeבָסהָיָהLֶ,'ףleיִחהֶז')ב(
eדְמLֶlָהaַnֶהֶעBטהָיָהרֶזֶעיִלֱא

cְָניֵאdcBהָח:

cִרְתeגהָמeָפdאָיְחָדאָלLַaָת.
יֵחְדיִתcְףַליֵנ,ת"אְו

Lַaִָמתkָהְנַהלe.ִמ,ל"יְוMeםcְכָיBל
:תMַaַָהרַחַאהָמeרzְתַליִכֲאתַוְצִמםיiֵַקְל

LֶnֶָריִבֲעַיאpָdְרַאaַַאעnBת.
ןַניLִיְיָחיאnַַאְו,ת"אְו

,אֵמָטתאhַָחיֵמאBNֵנאGֲה,יִכָהְל
רַמBלLֵיְו.םִיnַַהתֶאאnֵַטיִורBזֲחַיְו°
cְריִבֲעַמaִםיִנָבֲאיִלְכeםיִלָלְגיִלְכִב

cְַקְמאָלaְטיִלeהָאְמ:

.יֵזֲחאָהe'cְכןיnִַחְמאיִרaָןָטָק
cַַרְלאָקוְוaִֵירֶזֶעיִלֱאיLיִחleק

aֵניֵאאָביִקֲע'רלָבֲא,יֵזֲחאָלְליֵזֲחןיB
ןיִתיִנְתַמaְרַמָאָקאָהcְ,לָלkְקlֵַחְמ

:'ַחיִכzBהָאfַָה'

ןיֵאאיִרaָאָנLְאָלְוlָLַחאָנLְאָל
רַמָאיִכְו.'eכןיnִַחBלןיnִַחְמ

eחcָהָליִמיֵריLְִכַמcְרֶזֶעיִלֱאיaִַר
Lַaָאָכיֵהמ"ה,תLֶהeַחneַחnִבֶרֶעֵמןי

Lַaָת,cַיֵזֲח:
רַבָסָק,ץֶרLֶאֵמhְַארcַַהְמָקcְִמ]ג

.'eכןיִטֲחLBןיֵא
הָיָהLֶיִפְל,תֵרkָאeהביiַָחםBקָמלkִָמ
ןיִקְרBזְוןיִטֲחeLBיָהזָאְו,לaBְטִללBכָי
ןיִקְרBזְוןיִטֲחLB')חןnַָקְלרַמָאְדkִ,ויָלָע
:'אָבְרָעאָליnִֵמאLְָמיcְLִ,םBילeבְטלַע

LBזְוןיִטֲחBכןיִקְרe'.יִא,ת"אְו
LBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְר

Lֶַא,ץֶרnַיאkָניֵאאֵמָטאָנָמֲחַרבַתB
ביִתkְאָהcְ,אָטיtְLִ,חַסtֶהBNֶע
אָרְבbַןַניֵעָבcְבkֵַעְל'BלְכָאיִפְלLיִא'
ןיִלBצדַציֵכaְחָכeמְדkִ,הָליִכֲאַליֵזֲחַד
Cיִרְטְציִאcְא"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.):חעןnַָקְל(
אָלcְ,יִנLֵחַסֶפaְביiַָחcְןַניִעֻמLְַאְל
ןיִמeלzַLְיִנcְLֵםMeִמרַטtְיִמcְאָמיֵנ
cְאִרLBהןeא,cַיֵזֲחaָאִרLBיֵזֲחןaַMֵיִנ,
cְיֵזֲחאָלaָאִרLBיֵזֲחאָלןaַMֵיִנ,kִרַמָאְד
.).פןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְהָגיִגֲחיbַaֵןnַָקְל
יִדְבָערaeיִצcְאָרְמיֵמְלCיִרְטְציִאיnֵַניִא
aְטeהָאְמ,kְִרָדְדLִיִא')טןַניLkִהֶיְהִיי
:ןיִחְדִנרaeיִצןיֵאְו,הֶחְדִנLיִא,'אֵמָט

תַליִכֲא
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r©lR¦id©M©ce§¥̀ipFiFc¥r©

¥̀ifFd¦i,x©A¦i¡̀l¦ir¤f¤x

`Fn¥x,xF¦̀io`Fz̈o

M§¦̀NEd¥oR§xEcFz,

e§d©Y©g§YFpFzn©r£lFz¤̀z

d̈r¤l§iFpFz.x©A¦ii§dFWªr©

`Fn¥x,÷`z©r£l¤dr©c
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :טס

יִדְבָערaeיִצaְהֶחְדִנדיִחָיleaְיִאLֶלֹכְו)א
aְטeיִמלָכְו,הָאְמlְאָתיִאְדאָתaְיִצaeאָתיִאר
aְיִמלָכְו,דיִחָיlְאָתיֵלְדאָתaְיִצaeאָתיֵלר
aְליֵרֲע;דיִחָיeתcְיִאkelֵיdיִצaeהְניִנםיִלֵרֲערe
יֻדיִבֲעַוeכיְיLְַפַנeלeהְמeמeקeהְלןַניִרְמָא
tִַנדיִחָי,אָחְסnֵיֵלןַניִרְמָאיdקeהְמםBל
eLנָע)א(דיֵבָעְוליֵהָמאָליִאְו,אָחְסtִדיֵבֲעַו
kָט;תֵרeהָאְמ,cְיִאkelֵיdיִצaeהְניִנןיִאֵמְטאָרe
דיִחָי,הָאְמeטaְיִדְבָעאlֶָא,eהיְיַלֲעןַניcִַמאָל
ַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרל"א.רeטtָיnֵַנ
dיֵתיִאְורaeיִצdaְיֵתיֵלcְיִנLֵחַסtֶיֵרֲהַו,אָבָרְל
aְל"א.דיִחָי,Lָםָתָהיֵנאcְיֵלדַבֲעאָהd
eLנָעאֵהְיאGלBכָיא,יִביִתיֵמ.ןLBאִרaְאָרaeיִצ
kֶָאתֵרlָאLֶהָטהָיָהBְורLֶHהָיָהאaְֶרֶדC
םיִאֵמhְַהלkָרָאeLְץֶרLֶאֵמְטeלֵרָע,הָקBחְר
אֵמhְַארcַַהְמאָקcְִמ;'Lיִאָהְו')אל"ת,ןִיpִַמ
LֶןיֵארַבָסָקץֶרLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶץֶר,
cְיִאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶל"לץֶר
ג"עאאָמְלַא;רBהָטeניְיַה,dיֵלֲעהיֵרeדֲהַאְל
cְִח)ב(יֵזֲחאָלieיֵלֲעאָבd,ג"עאְוcְיֵתיֵלd
aְיִצaeיֵתיִארdaְֶא.דיִחָיlָרַבָסָק,אָבָררַמָאא
,ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBרֶזֶעיִלֱאיaִַר
הָאfַָה;LֶlBיִעיִבaַMְתֵמאֵמְטִלןיcִַהאeהְו
.אָבkְַעְמאָלםיִחָסtְתַליִכֲא)ב,הָליִכֲאַל,יאַמְל
אָצְמִנכ"א,אָבָרְלאaַָארaַאcַָאבַרל"א
tִֶנחַסLְטָחLֶHאְלאBל"א.ויָלְכ,LֶHאְלאBויָלְכ,
,יֵזֲחאָזְחיִמיאַהלָבֲא,יֵזֲחאָלcְ,ןֵקָזְלeהֶלBחְל
zַweהיֵנeאcְַתְמאָלwַן:kְכְוע"ררַמָאלָלe':

,אָנוְוbַיאַהיkִהָליִמיbַaֵיnֵַנןַנְתe.ע"רkְהָכָלֲהב,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא)ג
תֶאהָחdcBָניֵאש"עֵמdָתNBֲעַלרLְָפֶאLֶהָכאָלְמלkָ,אָביִקֲער"אלָלkְ)ד
הָדeהְיבַררַמָאְו;תMַaַָהתֶאהָחcBש"עֵמdָתNBֲעַלרLְָפֶאיִאLֶהָליִמ,תMַaַָה
)]איֵריLְִכַמאeהcְ(םָתָה,חַסtֶיbַaֵןַניִעְמLְַאיִאcְ,אָכיִרְצe.ע"רkְהָכָלֲהג,בַררַמָא
לָבֲא,תBתיִרaְהֵרNְֶעLלLְָהיֶלָעeתְרְכִנאcְGםMeִמ,תeLַaָחָדאָלהָוְצִמ
,הlָיִמןַניִעְמLְַאיִאְו;יֵחְדיִלאָמיֵאתBתיִרaְהֵרNְֶעLלLְָהיֶלָעeתְרְכִנcְהָליִמ
אkָיִאcְחַסtֶלָבֲא,תֵרkָאkָיֵלcְ,תeLַaָחָדאָלהָוְצִמיֵריLְִכַמcְאeהםָתָה
kִָעהָגיִגֲחאיִבֵמיַתָמיֵאד'ינתמ:אָכיִרְצ,יֵחְדיִלאָמיֵאתֵרnB,aִןַמְזLֶהeא
aָאaַחBל,aְהָרֳהָטeמְבeטָע;°eןַמְזִבLֶהeאaָאaַMַaָת,aִרְמeaֶהeטְבeןיֵא,הָאְמ
ןִמeםיNִָבkְַהןִמ,רָקaַָהןִמ,ןאvַֹהןִמהָאaָהָתְיָההָגיִגֲח.הָגיִגֲחnBִעןיִאיִבְמ
יאַמ'מג:דָחֶאהָלְיַלְוםיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאֶנְוה,תBבֵקpְַהןִמeםיִרָכfְַהןִמ,םיfִִעָה
zְאָנcְהָגיִגֲחיֵנָתָק.zְְרַה)האָנkָתָבBתָאָבֲהַוBcְיֵחָדאָלLַaַָניֵנָתָקְו,תnֵהָגיִגֲחי
cְאָיֲחָדאָלLַaִָעןיִאיִבְמיַתָמיֵא,]ברַמָאָקיִכָהְו,תnBהָגיִגֲח,aִןַמְזLֶהeא
aָאaַחBלaְהָרֳהָטeמְבeַאר"א.טָעMִי,Lְיִמעַמpָdְרַאתַגיִגֲחו)וaָָעהָעNָר

ואָל

,רֶזֶעיִלֱא'רcְאָמֲעַטeניְיַה,אeLָריtֵיִכָהְו.'eכהֶחְדִנדיִחָיLֶaְלֹכְו
,יֵזֲחאָלְוליִאBהLֶlBיִעיִבaַMְתֵמאֵמhְַאחַסֶפְדאָבieִחאָיְמַראָל)ג(
תַוְצִמאָיְמָדאָלcְ]גםMeִמe,יֵזֲחאָלcְג"עאְואָבieִחאָיְמַרלֵרָעַאְו
,רaeיvִַאאָיְמַראָלחַסtֶתNBֲעַליֵדkְהָאfַָהתַוְצִמcְ,הָליִמתַוְצִמְלהָאfַָה

LֶמיֵרֲהezֲָעַלןיִרNBתaְטeהָאְמ
יaִַררַבָסָקcְ,רֵהhָיִלןיִלBכLֶiְפ"עא
דיִחָילַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵארֶזֶעיִלֱא
יtִלַעףַאְולַבָטאLֶHץֶרLֶאֵמְט
Lֶאָרeתֵמאֵמְטלַעןֵכְו,בֶרֶעָליLֶלָח
LְיִעיִבLֶlBיְהִלBתaְַהבֶרֶעtֶחַסLֶאָרeי
םMeִמטַקָנץֶרLֶאֵמְטe,בֶרֶעָליnֵַנ
cִלְפeְגzָאbַaֵיdהeאaְִאָהקֶרֶפMָה)cַף
ןיִטֲחLBןיֵארַבָסאָקcְןָויֵכְו;):צ
לַע,יִנMֵַלהֶחְדִנאlֶָאדיִחiַָהלַעןיִקְרBזְו
kָיָחְרCיִצaeערBNִןיaְטeםִאהָאְמ
ןיBNִערaeיִצהֶחְדִנדיִחָיLֶaְלָכe,cְצְרִי
aְטeהָאְמ,cִיִא'ביִתְכL',יִאLהֶחְדִנ
אָיְמַראָלאָמְלַא,)זןיִחְדִנרaeיִצןיֵאְו
אָתlְיִמe,רaeיvִַאחַסֶפcְהָאfַָהתַוְצִמ
cְיֵתיֵלdaְיִצaeיֵתיֵלרdaְדיִחָי,cְתַוְצִמ
tִֶילָכְלדַחַיחַסNְלָבֲא.רַמֱאֶנלֵאָר
אGְורaeיִצלֶצֵאהֶחְדִנאcְGתeליֵרֲע
leיִאְו,םיִלֵרֲעחַסtֶתNBֲעַלeרezְה
kelְהeיִצaeהְלןַניִרְמָאםיִלֵרֲערeקeמe
לBחdaַיֵלןַניִרְמָאיnֵַנדיִחָי,eלeהְמ
אָל)ד(רaeיִצְדהָאfַָהְו,לBהְמםeק
אָליnֵַנדיִחָי]ד:feַאeמeקeהְלןַניִרְמָא
אָלcְןָויֵכְו,תfBַהְלdיֵוlִָעהָבBחאָיְמַר
תBחcִָלתLַaָהָנzְיִנאdGיֵלֲעאָיְמַר
ןאַמdkְיֵלאָריִבְסהָוֲהיִאלָבֲא.dָלְצֶא
cְרַמָאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶץֶר,
kֵןָויcְאָניֵרָקאָלaֵיdיִאLאָלהֶחְדִנ
ןיִחְדיִנרaeיִצןיֵאיnֵַנאָניֵרָקהָוֲה
אlֶָא,הָאְמeטaְתNBֲעַלeהְניִרLְיִמְל
ןַניֵמָרcְִמfe,eַאeמeקeהְלןַניִרְמָא
דיִחiַָאיnֵַנאָיְמַרהָוֲהרaeיvִַאהָאfַָה
kְַהְליֵדzִריBaַאָיְחָדְו,הָליִכֲאLַaָת:
דיִחָיdaְיֵתיִאcְיאַהםָתָה.dיֵלרַמָא
יִאְו,אeהןLBאִרaָרaeיִצדeבֲעcַםMeִמ
בBרןBגkְ,ןLBאִרaָרaeיִצדeבֲעאָל
הָביִזתַאְמeטהָרezְהאָלcְ,ןיִבָזרaeיִצ
aְיִצaeר,eעיִמeןיֵא,םיִתֵמיֵאֵמְטןָט
:)חיִנMֵַהתֶאאGְוןLBאִרָהתֶאאGןיBNִע
ןיִמcBַהרָאeLְץֶרLֶאֵמְטeלֵרָע
בֶרֶעתַאְמeטיֵאֵמְטלkָןBגB,kְל
Lֶאְרeיִלןיִיzָןֵק,eגְכBתֵמאֵמְטןLֶלָח
LְיִעיִבLֶlBaְַהבֶרֶעtִֶמ:חַסcְאָק
אָרwְִמיֵיeתיֵאְל.ץֶרLֶאֵמhְַארcַַהיְמ
יאַהְלdיֵלאָריִבְסpָdיִמעַמLְ,אָריֵתְי
zַpָןיֵאאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְר
Lֶץֶר,cְיֵלאָריִבְסיִאdLBזְוןיִטֲחBןיִקְר
אָרwְִמdיֵלֲעיֵרeדֲהַאְליִלהָמְל,ויָלָע
דֵמBעאeהאָליnִֵמ,dיֵבieַחְלאָריֵתְי
aְתֵרָכLֶהיֵרֲהeאkְהָטBרbָמeרLֶאָרeי

ויָלָעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵאיאcַַואlֶָא.רַטtָחַסtֶתNBֲעַלeלְכָיאָלCcְָנָה,תֵרkִָמאָרְקרַטtָיִכcְ,הָרָזֲעBaָחְלLְָלַחיִלLָיֵדְילַעBחְסtִתNBֲעַל
eהְלןַניִרְמָאאָלאָנוְוbַיאַהיkִרaeיִצcְבbַלַעףַאְו,הָטיִחLְןַמְזַעיbִִהMִֶמןֵקzָיִלְולaBְטִללBכָיcְםMeִמתֵרdkָיֵלביiַַחיִמיִכָהleיִפֲאַו,dיֵלאָריִבְס
תַטיִחMְִמBתָאfַָהdיֵלאָבkְַעְמcִ,ןיִטֲחLBןיֵאdיֵלאָריִבְסהָוֲהיִא.אָבָררַמָאאlֶָא:הָאְמeטaְיִדְבָערaeיִצ,הֶחְדִנדיִחָיcְןָויֵכe,cְלeבְטeליִז
tִחְסB,ַוcַיאcָאָיְחLַaַָרְלתaִג"עארֶזֶעיִלֱאיcְאָתיֵלaְיִצaeֶא,רlָרַבָסָקאLBזְוןיִטֲחBְלִה,ןיִקְרkָCַהfָהָליִכֲאַל,אָיְתָאיאַמְלהָא,cְַעיְמאָלאָהkְאָב
LֶlBיִעיִבLְלָחLֶתֵמאֵמְטcִ.ןkֵםִא:)טהָוְצִמְל,'BלְכָאיִפְלLיִא')ביתBמLְ(ביִתְכִדאָהְו.אָבkְַעיְמאָלםיִחָסtְתַליִכֲא:הָקיִרְזִלְוהָטיִחLְִלdָל
aְַהבֶרֶעtֶחַסaְLַaָתLBזְוןיִטֲחBפ"עאְו,ויָלָעןיִקְרLֶסןיֵאBפBַהְלfBַהתiBאָצְמִנ:םtִֶנהֶזחַסLְטָחLֶHאְלאBויָלְכ.eןַנְתaְָדיִאCtִליֵעְל(אָקְריcַף
תַכיִתֲחַו,םeחzְַלץeחִמBתָאָבֲהןBגkְ.תLַaָבֶרֶעֵמdָתNBֲעַלdָלרLְָפֶאLֶהָכאָלְמלkָאָביִקֲער"אלָלkְ]ה:'לeסtָויָלְכBאְלאBLֶHטָחLְ').אס
הLָָרdtָָתBאeaָd,aְרְמֶאֶנתBתיִרaְהֵרNְֶעLלLְהָליִמ:eהיְיַוְרַתaְאָביִקֲעיaִַרkְהָכָלֲהןַניִעֻמLְַאְלבַרְל.אָכיִרְצe:הָליִמיbַaֵ.יnֵַנןַנְתzB:eְלaַַי
Lֶpֶםָהָרְבַאְלהָרְמֶא)aְאֵרLִזיתי(:cְיֵלkָאkָבְל.תֵרBaַiBִיםִא,םnBִעןיִאיִבְמיַתָמיֵא'ינתמ:רָחָמְללnBהָגיִגֲח.aַbְאָרָמaָיאַמיֵעzְליֵעְלאָנ
cְִע:הָגיִגֲחיֵנָתָקnB.ַהםִעtֶחַסaְְרַאaָָעהָעNָרaְןָסיִנ,kִףיֵלָיְדaַbְאָרָמ:aִןַמְזLֶaָאaַחBלeהָרֳהָטְב.cְלַעףַאbַבcְחַסֶפcָיֵחLַaָטְותeהָאְמ,
בLֵָחיֵתְוןָתָעיִבNְרַמbְחַסtֶאֵהLֶiְיֵדkְהlִָחzְהָגיִגֲחַהןיִלְכBאְו,הָרeבֲחַהיֵנaְתַליִכֲאַלטָעeמחַסtֶַההָיָהLֶ.טָעeמְבe:תLַaָ)יאָיְחָדאָלהָגיִגֲח
ןִמאGְו,רָקaַָהןִמאBaָניֵאLֶ,חַסaַtֶןkֵןיֵאLֶהַמ.'eכרָקaַָהןִמeןאvַֹהןִמ:cBַבְלחַסtֶםֶהָליַדְו,תֶטֶעeמהָרeבֲחהָתְיָהLֶ.הeaֶרְמaִ:הָליִכֲאןֶהָל
:dָליִדהָטיִחleLְיִפֲא,תLַaָאָיְחָדאָליnֵַנהָגיִגֲחcַןַניִעְמLְַאְו,'eכ'ןיִאיִבְמיַתָמיֵא'אָפיֵסCַהaְיnֵַנרַמָאָקְו.'eכBתָבkְָרַהאָנzָ'מג:תBבֵקpְַה

לַע

BדָיLֶiֵLaְאָנוְוbַיאַהיִכeL,aְריtֵ.אָבkְַעְמאָלםיִחָסtְתַליִכֲא
רeמbָאֵמָטaְלָבֲא,אָבkְַעְמאָלןwֵַתְמBניֵאְוBמְצַעןwֵַתְל

אָהLcְֵריֵפcְסֵרְטְנweַהeLריֵפkְאGְו.ןֵקָזְוהֶלBחְדאָיְמceיֵוָהcְ,אָבkְַעְמ
אָנְמיִקBא).אסףcַ(ליֵעְלאָהcְ,הָוְצִמְלeניְיַה'BלְכָאיִפְלLיִא'ביִתְכִד
ףcַ(ןיִלBצדַציֵכaְקיqִַמe,בkֵַעְלdיֵל
אָרְבbַןַניֵעָבB'cְלְכָאיִפְלLיִא'ֵמ):חע

:הָליִכֲאַליֵזֲחַד

אָלcְאeהיֵנweַתְו,יִזֲחאָזְחיִמיאַה
כ"א,א"ָביִרהLְָקִה.ןzַwַיִא

אLֶHלֵרָעליֵעְלא"ררַמָאיאnַַא
אlֶָאיֵזֲחאָזְחיִמאָה,תֵרeLkָנָעלָמ
cְיִאאָלzַwַל"יְו.ן,cְLָםָתָהיֵנא
cִחְמeqֲַעַמרNֶהaְגeפB,ָחְוLְיֵלןַניִבd

LֶHאְלאBויָלְכ:

Cיֵרtָאָלְדאָה.ע"רkְהָכָלֲה
LָרBפְמ,'אָחיLְִמִלאָתְכְלִה'

]aְְרַאקֶרֶפaַתיִמעBאנ(]ןיִרְדֶהְנַס)כת:(:

eאָכיִרְצ,cְַאיִאLְכןַניִעְמe'.ַאcְבַר
,אָתeכיִרְצדיֵבָעהָדeהְי

eהיְיַוְרַתaְקַסְפיִמְלCיִרְטְציִאיאnַַא
kְע"ר,cְַאיִאcְַרaִיֵלהָוֲה,אָביִקֲעיd
םֶחlֶַהיLְzֵקֶרֶפcְאיִהַהיֵכeרְצַאְל
,לBדbָןֵהkֹיֵתיִבֲחיbַaֵ).וצףcַתBחָנְמ(
cְַמqִםָתָהקי'kְכ'אָביִקֲער"אלָלe'ו[:

ג"יָהיֶלָעeתְרְכLֶpִהָליִמלָבֲא
aְתיִרBאָמיֵא,תcְיֵחְדיִנ.

zֵַמיd,הַמnBהַמליִעMֶpִתְרְכeָהיֶלָע
יtֵַאaְאָרְקאkָיִאאָה,תBתיִרaְג"י
.)לליֵעְליLְzִַריֵפְדkִ,ןיִריLְִכַמְלdיLְֵפַנ
קַסָפcְואָליִאLcְֵרָפְלא"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו
א"ה,הָליִמיbַaֵע"רkְהָדeהְיבַר
cִיֵלאָריִבְסdaְקָמלָכBםkְַרaִרֶזֶעיִלֱאי,
ריִמְחַהְלeניְיַהע"רkְקַסָפcְחַסtֶיaֵַגְו
ןיִחcBןיִריLְִכַמeהְיאLֶH,ןָנaַָרcְִמ
Lַaָלָבֲא,תbַaֵהָליִמיcְתְרְכִנeָהיֶלָע

:אGתBתיִרaְג"י
ואָל

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"קתוכלהמה"פ'יימאכ
:דהכלה

פ"ק'להמא"פ'יימבאכ
:גפרןישעגמסחי'לה

הלימ'להמב"פ'יימגבכ
חכןישעגמסזהכלה

וףיעסאלש'יסח"אע"שוט
:בףיעסוסר'יסד"יע"שוטו
פ"ק'להמי"פ'יימדגכ

:ביהכלה
:גיהכלהםשוהדכ

=
לאננחוניבר
]אדומעלךייש[

איחדאליאמאאוהאמלעב
אמשהריזגהבררמא.תבש
תושרבתומא'דהנריבעי
אהדהירבעינו.םיברה
רמאדרזעילא'רלהיל'יעמש
.תבשוחדהוצמירישכמ
יזחארבגדאכיה]מ"ה[
הילעתילואוהאמטיאה
אלךכיפלאנדיאהאבויח
רמא:לוטלט'יפאאחדיא
ולןימחמ]אירב[ןטקהבר
תבשבולומלוותורבהלןימח
הלוחןטקלבא]יזחל"צ[אהד
ולומלןימחולןימחמןיא
יאאבריחדו.יזחאלאהד
.'ילהמלןימחאוהאירב
אנשאלואירבאנשאלאלא
ןימחולןימחמןיאהלוח
ןהןילוחהלימלצאלכהד
הלעייבאביתומו.וזחאלו
חספהשעולמאלשלרע
רזעילא'רירבדתרכשונע
ביתכדיזחאללרעאהו
אללרעלכו)חמביתומש(
ארבגיזחאלדג"עאוובלכאי
אכיאאמלאתרכשונעינת
אלדןמזב'יפאהילעאבויח
הינוקתללוכידאכיהלכיזח
קירפו.אחספדבעמלוהישפנ
ןיארזעילא'ררבסקאבר
ץרשאמטלעןיקרוזוןיטחוש
ולשיעיבשלחשתמאמטו
אמטכחספברעבתויהל
.וילעןיטחושןיאואוהץרש

]אדומעלךיישכ"ע[

חספלהחדנדיחיהשלכו
השוערובצ.ינש
'טרבדמב(רמאנש]האמוטב[
אמטהיהייכשיאשיא)'י
אמטאוהםאשיא'וכשפנל
רובצןיאוינשחספלהחדנ
ינשחספלןיחדנןיאמטםא
.האמוטבןושארהןישועאלא
היתיארובצבאתיאדאתלימו
היתילרובצבהיתילדודיחיב
היתיאדתולרע.דיחיבימנ
םילרעוהלכולאדרובצב
ולוהמומוקוהל'ירמאןוניא
ימנדיחיחספידיבעווכיישפנ
דיבעולוהמםוקהיל'ירמא
.תרכשונעדיבעאליאוחספ
יאדרובצבאתילדהאמוט
ןנירמאאלןוניאןיאמטרובצ
ולובטווכיילעודמומוקוהל
ידבעאלאחספודיבעו
'ירמאאלימנדיחיהאמוטב
ןנידמאלולובטםוקהיל
דיבעאלוליבטאליכהילע
לכדיניא.תרכבייחימאל
אתילרובצבאתילדאתלימ
ןיאדינשחספירהודיחיב
היתיאוינשחספרובצב
יאמאברקירפו.דיחיב
ינשחספדיחידיבעאמעט
ןושארברובצדובעדםושמ
רובצ)אוהיידהבדבעאלו
.יכהרמימלאכיאיאמ
שונעאהיאללוכייביתימ
אלא.חספהשעאלםאתרכ
ךרדבהיהאלשימורוהט
ארקוהבשרפמדהקוחר
ראשוץרשאמטולרע.אידהב
שיאהול"תןינמןיאמט
רוהטהובתכמלהילהוהדמ
לדחוהקוחרךרדבהיהאלש
בתכוהתרכנוחספהתושעל
םיאמטוליפאמ"ששיאהו
והיישפנינוקתלוהלרשפאד
ןישונעידבעוינקתמאלו
אמטוינתקדמןניקיידו.תרכ
הנימןניעמשתרכשונעץרש
וילעןיטחושןיארבסד
.)בץרשאמטלהיליברדמו

ח"רלעהמלשקשח
הלוכיאדהאזהבלבאה"גה[)א
ימוהיילעונידמאלןיאמטארוביצ
הארנ)ב.]יכהרמימלאכיא

.ןאכרסחש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןמקל[)ב,:בכםיחבז)א
,.גלקףדתבש)ג,]:חע
ףדתומבי.וצ.בעתוחנמ)ד
ליעל[)ה,].לקתבש[.די
ליעל)ז,].חהגיגח[)ו,]:הס
,.פןמקל)ח,:וסףד
ט"יותןייע[)י,:חעןמקל)ט
ש"מןייעו[)כ,]לוחבה"ד
ןנתוה"ד.גלקתבשתופסות
ןכו.וזאישוקלעבושיימנ
ה"ד.המףדםיחבזבובתכ
אמויתופסותע"עו.אתכלה
ה"ד:חס)ל,]הכלהה"ד.גי

.המו

ח"בהתוהגה=
דיבעוליהמאל'מג)א(
םש)ב(:תרכשונעאחסיפ
אבויחאימראיזחאלדג"עא
לכוה"די"שר)ג(:הילע
:אימראלד'וכודיחיבש
רובצדהאזהוד"אב)ד(

:אלד

ס"שהןוילג=
אבאוהשןמזבו'ינתמ
א"ע'גףדז"עןייע.תבשב

:דדלבאביה"ד'סות

=
םלשהרואהרות

רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו)א
eֶרֶדְבCGלַדָחְוהָיָהא
הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתBֹשֲעַל
יkִָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
BדֲעֹמaְביִרְקִהאGָיְיןaְַרָק
:אeהַהLיִאָהאyִָֹיBאְטֶח

]גי,טרבדמב[

=
םינויצותוהגה

]ל"צכירישכמדאוה[]א
איחד'יגהי"תכב]ב:)ןוילג(
ל"צדנ]ג:ימנרמאתבש
רובידלכהדהארנ]ד:םושמ
ךייש[]ה:)ש"שר(דחא
]א"עוסףדליעלדהנשמל
ע"רדאתלימאו[]ו:)ןוילג(
ןניעמשאדאתוכירציעבאל
.תבשיחדדיאמיתכודלכב
םשתוחנמבתופסותובתכךכ
תופסותע"עו.ללכה"ד
]אנינתה"דב"עולןירדהנס

:)ןוילג(

י"שריטוקיל=
]אדומעלךייש[

תא.ןיקרוזוןיטחושןיא
ץרשאמטדיחילעחספה
ג"עףאוינשחספלהחדנו
ברעללוכאלולובטללוכיד
):צףד(םיחספבד"מאכיאד
שיאשיאמהלףיליויכהל"סד
לחוליפאושפנלאמטהיהייכ
עמשמבחספהברעולשיעיבש
וניאשץרשאמטכהילהוהד
לוכיוהאזהוהליבטאלארסוחמ
הלילבחספהלוכאלידכרהטיל
אלוביתכדארקעמשמיכהו
אוההםויבחספהתושעלולכי
ןילוכירחמלאהעמשמד

.]ב"עבכםיחבז[ותושעל

]אדומעלךיישכ"ע[

אלםיחספתליכא
דבעידבהרפכ.אבכעמ
רמאללכ.]ב"עחעןמקל[
ירישכמבא"רלעקלחנ.ע"ר
רשפאוליאוהןיחודןיאשהוצמ
יאשהלימ.ש"עמןתושעל
.ש"עמהתושעלרשפא
תושעילהלא"אשהמצעהלימ
תבשהחודינימשהםויבהנמזד
רמימל.אכירצו.].לקתבש[
ע"רכהכלהוהייורתב
יאו.וחדאלןירישכמד
'וכוהלימןניעמשא
רבואלןטקד.תרכאכילד
בייחימאלהובאואוהןישנוע
אנת.].גלקםש[תרכהילע
םדאהףתכלע.ותבכרה
תושרךרדהרזעלואיבהל
אלאוניאשפ"עאםיברה
יחל"יקדןנברדתובשרוסיא
החודןיא,ומצעתאאשונ
ןכולומתאמדבעימלל"הד
ליעל[םוחתלץוחמותאבה

.]ב"עהס
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