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מסכתרביאה

ב קרא
ִמילּוֿתרֶחֶסֿד)ים(ר יּכּוִ יןרְוָהֵ יָאיֹוןרּוֿגְ יָאהרְוַהּפִ יעּו .רַהּבֵ ֵאיןרָלֶהןרׁשֵ ִ יםרׁשֶ ֿפָ ֵאּלּורֿדְ
ֶמֿתר ֶ ןר)מת(ַקּיֶ הרְוַהּקֶ עֹוָלםרַהּזֶ יֶהןרּפָ י ֹוֿתֵ לרִמּבֵ םראֹוֿכֵ ָאֿדָ ִ יןרׁשֶ ֿפָ ְלמּוֿדרּתֹוָ ה.רֵאּלּורֿדְ ְוֿתַ
י ֹו.ר םרַלֲחֵפֿ יןרָאֿדָ לֹוםרּפֵ ַאֿתרׁשָ יםרַוֲהֿפָ ִמילּוֿתרֲחָסֿדִ יּפּוֿדרָאֿפרָוֵאםרּוֿגְ א.רּכִ לֹורפעֹוָלםרַהּפָ

ם. ֿדרּכּוּלָ ֶנֿגֶ ְלמּוֿדרּתֹוָ הרֿכְ ְוֿתַ
יעּו .רַהּכלר יָאהרׁשֵ ָאָמ ּו.רֵאיןר]ַל[ּבֵ ירׁשֶ ים.רַאףרַעלרּבִ ִ ּשׁ ִ יָאהרִמּשׁ ֵאיןרּבֹו)?ת?(]ֲח[ִתיןרַלּבֵ

ירָהֲעָנוָוה. יםרּוְלֿבִ יר ֹוֿפרָהֲעִנּיִ ֿהרּוְלֿבִ ֿדֶ לרַהּשָׂ ירֿגֹוֿדֶ ְלֿבִ
ּסֹוףר ןרּפַ ּתֵ ּיִ ֿדרׁשֶ ְלֿפָ ְמעֹוןראֹוֵמ'.רּוֿפִ ֿהר]ּו[ֵמֶאְמָצָעִה.רֶ 'רׁשִ ֿדֶ ֿתרַהּשָׂ ִחיּלַ יָאהרִמּתְ ִניןרּבֵ נֹוֿתְ
ָאה.רְוִאםר םרּבֵ ֵ יּיֵ רֶקַלחרֶאָחֿדרסֹוֵמֿרלֹורִמּשׁ ֿהראֹוֵמ'.רִאםרׁשִ יעּו .רֶ 'רְיהּוֿדָ ֵ ?[ּשׁ )פ(]?ּכַ

ֵק . םרֶהֿפְ ֵ ארִמּשׁ ןרֶאּלָ ָלאורֵאינּורנֹוֿתֵ
יּדּוָליורִמןרָהָאֶ ץרּוְלִקיָטֿתֹורְכַאַחֿתר ַמ ר*ְוֿגִ לרְוִניׁשְ הּואראֹוֿכֵ לרׁשֶ יָאה.רּכָ ּבֵ ַללרָאְמ ּורֿפַ ּכְ

ה. ָללרַהּזֶ ּכְ ְטִנּיֹוֿתרּפַ ֿפּוָאהרְוַהּקִ יָאה.רַהּתְ ּבֵ יֿפרּפַ יּיּום.רַחּיָ ַנ)י(סֹו[רַלּקִ ּוִמ)(]ְכֿ
יםר יֿתִ ִניםרְוַהִ יּמֹוִנים.רַהּזֵ ים.רַהּגֿבָ ֵקֿדִ ְ ין.ר]ְו[ָהֱאֿגֹוִזיםרְוַהּשׁ ִאיָלן.רָהאֹוגרְוֶהָח ּוֿפִ ּוֿפָ

יָאה. ּבֵ יםרּפַ יֿפִ ָמִ ים.רַחּיָ ְוַהּתְ
םר ֵ ןרִמּשׁ ָמ?)ח(]ַ [?ח.רְונֹוֿתֵ ּיְ ַעׂשְ ֹוֿתרַעֿדרׁשֶ טּו רִמןרַהּמַ ָאהרּוֿבָ םרּבֵ ֵ ןרִמּשׁ ְלעֹוָלםרהּוארנֹוֿתֵ
הרְוָלעֹוֿבֹוֿתר ֵהָמהרְוַלַחּיָ ילרַלּפְ ֲאֿכִ ָמַ ח.ר)]?ה?[(ּמַ ּיְ ַעׂשְ ֹוֿתרַעֿדרׁשֶ טּו רִמןרַהּמַ ֵק רּוֿבָ ֶהֿפְ
ַעׂשְ ֹוֿתר טּו רִמןרַהּמַ ָמַ ח.רנֹוֵטלרִמןרַהּגֹוֶ ןרְוזֹוֵ ַערּוֿבָ ּיְ ַעׂשְ ֹוֿתרַעֿדרׁשֶ טּו רִמןר*ַהּמַ ּוֿבָ
ֶהםרַעֿדר ּלָ ַעׂשְ ֹוֿתרׁשֶ ַקחרֶאֿתרַהּגֹוֶ ןרַהּמַ ּלָ ֿה.רּכֵֹהןרְוֵלִוירׁשֶ ֵ ירֶ 'רֲעִקיֿפָ ֿפְ ָמַ ח.רּדִ ּיְ ַעֿדרׁשֶ
]הלכ' ו'[ יְזּפַ .ר ָמַ חרַהּגִ ּיְ ַעׂשְ ֹוֿתרַעֿדרׁשֶ ּמַ יֿפרּפַ ֿהרַחּיָ יׁשרּוֿבֹוֿדֶ ְקּדִ ָמֵ חּו.רַהּמַ ּיְ ׁשֶ
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ב קרפ
ילר ֿפִ ים.רּוׁשְ ֶ ֿרָהַ ּפִ ִחיֿדרְוֿדֶ ֶ ֿרַהּיָ לֹוִליֿת.ר]ְו[ֿדֶ ְ ַחלרְו]ַה[ּשׁ יָאה.רַהּנַ ִסיִקיןרַלּבֵ ]ְו[ֵאיּלּורַמֿבְ
י)י( ר ִמים.רַהּפּו רְוַהּנִ ׁשָ ימֹוֿתרַהּגְ הרּוֿפִ ימֹוֿתרַהַחּמָ ערּפִ ֿפּוַ ִחיֿדרְוַהּקָ ילרַהּיָ ֿפִ יםרּוׁשְ ָהַ ּפִ
ִסיקר ִמ'ראֹוְמ'.רֵאינּורַמֿבְ ֵ'רֶ 'רֵמִאי .רַוֲחֿכָ ְפֿ ִסיק.רּדִ ַחֿתר)?ו?(ַמְבֿ ַ ְוֶזַ ערַאֵח .רַהּקֹוֵצ רַלּשׁ

ארִאםרֵכןרָחַ ׁש. ֶאּלָ
לרֶהָהִ יםר ֶסֶקֿת.רְוֿכָ ֿהראֹוֵמ'.רַמֿבְ ַאַחֿת.רֶ 'רְיּוֿדָ ֵצ רּכְ ֵאיָנהרִיֿכּוָלהרְלִהּקָ ִיםרׁשֶ ֿתרַהּמַ ַאּמַ
ןר ָליורהּוארנֹוֿתֵ ֿכֵ ָק רָיֿכֹולרַלֲעֿפֹו רּפְ ֵאיןרַהּפָ ירׁשֶ ְעּדֵ ר)?ו?(]ֵי[ָעֿדֵ ּון.רַאףרַעלרּבִ ּמַ ֲאׁשַ רּפַ

יָאהרַלּכֹל. ּבֵ
ׁשר ַע רּכֹוֿתֵ ֿדֵ .רִאםרָהָיהרׂשֵ ארֿגָ ִסיקרָלִאיָלןרֶאּלָ ִסיקר)ֹלא(רִלְזָ ִעים.רְוֵאינּורַמֿבְ ַהּכֹלרַמֿבְ

יָאהרַלּכֹל. ארנֹוֿתןרּבֵ ִסיקרֶאּלָ ֵאינּורַמֿבְ
ִניןר ארנֹוֿתְ יֿתרַאּפָ יןרָהיּורֿפֵ ְמִליֵא'.רנֹוֲהֿגִ ןרּגַ לרָה ֹוִאיםרֶזהרֶאֿתרֶזה.רָאַמ'רַ ּפָ ין.רּכָ ְוֶלָח ּוֿפִ
לרָה ֹוִאיםרֶזהרֶאֿתרֶזה.ר יםרּכָ ח.רְוֶל)י(ָח ּוֿפִ לרַה ּוַ ֿכָ ָהיּורָלֶהםרּפְ יםרׁשֶ יֿתִ יָאהרַאַחֿתרַלּזֵ ּבֵ

לרָהִעי . ֿכָ ָהי)(]ּו[רָלֶהםרּפְ יןרׁשֶ מֹו.רַאףרֶלָח ּוֿפִ ְ ְ 'רָצֿדֹוקראֹוֵמ'רִמּשׁ ֶ 'רֶאְלָעָז רּפִ
יָאהר ןרּבֵ ַ נֹוֿתרנֹוֿתֵ ירֿגֳ ּתֵ הרׁשְ ירׁשהּואר)גו ן(רעֹוׂשֶ הּורִמיןרֶאָחֿד.רַאףרַעלרּבִ ֿדֵ ַהּזֹוֵ ַערֶאֿתרׂשָ
יאֹוֿת.ר ירֿבֵ ּתֵ ןרׁשְ הרֿגֹוֶ ןרַאַחֿתרנֹוֿתֵ הּוארעֹוׂשֶ ירׁשֶ ֵנירִמיִנים.רַאףרַעלרּבִ ַאַחֿת.רְזָ ָעִהרׁשְ
יר ּתֵ יָאהרַאַחֿת.רׁשְ ןרּבֵ ָאןרּגֹוֶ ןרַאַחֿתרנֹוֿתֵ ים.ר]ִאם[רֲעׂשָ ֵנירִמיֵנירִחיּטִ הּורׁשְ ֿדֵ ַהּזֹוֵ ַערֶאֿתרׂשָ

יאֹוֿת. ירֿבֵ ּתֵ ןרׁשְ וָ )ן(]נ[ֹוֿת.רנֹוֿתֵ ֿגֳ
ִזיֿתר ֿתרַהּגָ ּכַ ְמִליֵא'.ר]ְוָעלּו[ר*ְלִלׁשִ ןרּגַ ֵנירַ ּפָ הרִלֿבְ ְצּבָ ְמעֹוןרִאיׁשרַהּמִ ַ ערֶ 'רׁשִ ּזָ הרׁשֶ ַמֲעׂשֶ
לר ]י[ּפֵ )י(ּקִ לרמאפארׁשֶ ]י[ּפֵ )י(ּקִ ארׁשֶ ירְמָייׁשָ לרֲאִנירֵמֶ ּפִ ָל .רְמקּוּפַ יֿפְ ָאלּו[.רָאַמ רָנחּוםרַהּלִ ]ְוׁשָ
ֵנירִמיֵניר יהּורׁשְ ֿדֵ יַנִי.רַהּזֹוֵ ַערֶאֿתרׂשָ הרִמּסִ ֿהרְלמֹׁשֶ יִאיםרֲהָלֿכָ ֿפִ לּורִמןרַהּנְ יּפְ ּקִ ִמןר]ַה[ּזֹוֿגֹוֿתרׁשֶ
יאֹוֿת. ירֿבֵ ּתֵ ןרׁשְ ָ נֹוֿת.רנֹוֿתֵ ירֿגֳ ּתֵ יָאהרַאַחֿת.רׁשְ ןרּבֵ ָאןרּגֹוֶ ןרַאַחֿתרנֹוֿתֵ ים.ר]ִאם[רֲעׂשָ ִחיּטִ

חראֹור ִהרָה ּוַ ּתָ ַרׅ ּפְ ָצ ּוָהרֿגֹוִים.רְקָצ ּוָהרֶלְסִטים.רִקיְ ְסמּוָהרְנָמִלים.רׁשִ ּקְ ֿהרׁשֶ ֿדֶ ]ז'[ ׂשָ
ָמה. ּקָ ֿתרָקִצי רּפַ חֹוֿפַ טּוָ ה.רׁשֶ ַצ רֶחְצָייִהרְוָקְצ ּורֶלְסִטיםרֶחְצָייִה.רּבְ טּוָ ה.רָקׅ ֵהָמה.רּבְ ֿפְ
ָצ .ר ּקָ ה[רׁשֶ יָאהר)?למה?(]ִמּמָ ןרּבֵ ָקְצ ּורֶלְסִטיםרֶחְצָייִהרְוָקַצ )ו(ר]הּוא[רֶחְצָייִה.רנֹוֿתֵ
יׁשרֶחְצָיִה.ר יָאהרַלּכֹל.רָקַצ רֶחְצָייִהרְוִהְקּדִ ןרּבֵ .רַהּלֹוֵקַחרנֹוֿתֵ ָקַצ רֶחְצָייִהרּוָמֿכַ רֶחְצָייִהׅ
]הל' ז'[ יָאהרַלּכֹל.ר ןרּבֵ יְזּפָ רהּוארנֹוֿתֵ ֿדרַהּגִ ֿהרִמּיַ ַהּבֹוֿדֶ
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ב קרג
יָאהרִמּכֹלרַאַח)ד(]ֿת[רְוַאַח)ד(]ֿת[.ר ַמִיראֹוְמִ ין.רּבֵ יֿתרׁשַ ים.רּפֵ יֿתִ יןרַהּזֵ ּפֵ ֿפּוָאהרׁשֶ נֹוֿתרַהּתְ ַמְלּפְ
יןר ירׁשּו ֹוֿתרְמעֹוָ ֿפִ רָ ֿאׁשֵ ִאםר*ָהיּוִֹ יםרׁשֶ לראֹוְמ'.רֵמַאַח)ד(]ֿת[רַעלרַהּכֹל.ר]ּו[מֹוֿדִ יֿתרֶהּלֵ ]ּו[ֿפֵ

יָאהרֵמַאַח)ד(]ֿת[רַעלרַהּכֹל. ןרּבֵ הּוארנֹוֿתֵ ׁשֶ
לרֶאָחֿדרְוֶאָחֿד.ר יָאהרִמּכָ ֿהראֹוֵמ'.רּבֵ יּיֵ רְקָלִחיםרָלִחים.רֶ 'רֲעִקיֿפָ הּורְוׁשִ ֿדֵ ַהְמַנּמֵ רֶאֿתרׂשָ
לר ֿתראֹורַחְ ּדָ ֿפָ זֹוֵ ַער*ׁשְ ֿהרּפְ ִמ'רִלְ 'רֲעִקיֿפָ יםרֲחֿכָ ִמ'ראֹוְמ'.רֵמֶאַחֿדרַעלרַהּכֹל.ר]ּו[מֹוֿדִ ַוֲחֿכָ

יָאהרִמּכֹלרֶאַחֿדרְוֶאָחֿד. ןרּבֵ הּוארנֹוֿתֵ הרְמקֹומֹוֿתרׁשֶ ֹלׁשָ ׁשְ ּפִ
יָאהרָלֵאיּלּורְלַעְצָמןר ןרּבֵ יםרַלּגֹוֶ ן.רנֹוֿתֵ יׁשִ יםרְיֿפֵ ּוקרּומְקּיֵ ָצִליםרָלִחיםרַלּשׁ ֲחִליקרּפְ ַהּמַ
ׁשֹוָא)(] [רַעלר ןרִמןרַהּמְ ל.רנֹוֿתֵ )נ(ֿדֵ ֶ ם.רַהּמֵ ּכֵ ןרּפַ ֲא)י(ֿבּוִנים.רְוֿכֵ ןרּפַ ְוָלֵאיּלּורְלַעְצָמן.רְוֿכֵ

ׁשֹוָא רַעלרַהּכֹל. ןרִמןרַהּמְ ֲחִליקרֵמַאַחֿתרָיֿד.רנֹוֿתֵ יּיֵ .רַהּמַ ִ ּשׁ ָמהרׁשֶ
ָ ק.ר יןרַהּיָ ּפֵ ָצִליםרׁשֶ נֹוֿתרַהּפְ יָאה.רֶ 'ריֹוֵסהרבֹוֵט .רַמְלּפְ ּבֵ יֿפֹוֿתרּפַ ָצִליםרַחּיָ ּפְ ּלַ הֹוֿתרׁשֶ ָהִאיּמָ

ִמ'ראֹוְמ'.רֵמַאַחֿתרַעלרַהּכֹל. לרַאַחֿתרְוַאַחֿת.רַוֲחֿכָ יָאִהרִמּכָ ֶ 'ריֹוֵסהראֹוֵמ'.רּבֵ
ַנִיםר יָאהרַאַחֿת.רׁשְ ִניןרּבֵ ֿבּו.רנֹוֿתְ ּתְ ּתַ יאֹוֿת.רָחז ּורְוִנׁשְ ירֿבֵ ּתֵ ִניןרׁשְ ָחָלקּורנֹוֿתְ ָהָאִחיםר*ׁשֶ
יָאהרַאַחֿת.רָלַקחרֶזהרְצֿבֹונ)י(]ֹו[רְוֶזהרֿדְ ֹומ)י(]ֹו[.ר ִניןרּבֵ ָחְלקּו(:ר]שלקחו[רֶאֿתרָהִאיָלןרנֹוֿתְ )ׁשֶ
ֿתֹוֿר ר]ה'[ ַהּמֹוֿכֵ רִק)ו(]י[ְלֵחירִאיָלןרּפְ יָאהרְלַעְצמֹו. ןרּבֵ יָאהרְלַעְצמֹורְוֶזהרנֹוֿתֵ ןרּבֵ ֶזהרנֹוֿתֵ
ַעלר יּיֵ רּפַ ארׁשִ ֹלּ ְזַמןרׁשֶ ִי.רּפִ ֿתַ ֿה.רֵאּמָ לרֶאָחֿדרְוֶאָחֿד.רָאַמ'רֶ 'רְיהּוֿדָ יָאהרִמּכָ ןרּבֵ הּורנֹוֿתֵ ֿדֵ ׂשָ

יָאהרַלּכֹל. ןרּבֵ ֿהרהּוארנֹוֿתֵ ֿדֶ ַעלרַהּשָׂ יּיֵ רּפַ לרִאםרׁשִ ֿה.רֲאֿפַ ֿדֶ ַהּשָׂ
הר ַעראו'.רָהעֹוׂשֶ יַאה.רֶ 'רְיהֹוׁשֻ ּבֵ יֿפרּפַ ערַחּיַ יֿתר ֹוֿפַ >]ו'[< ֶ 'רֱאִליֶעֶז ראֹוֵמ'.רַקְ ַקערּפֵ
יר ֿדֵ יָ הראֹו'.רּכְ ִתֿ ןרּפְ ַערּפֶ ִחים.רֶ 'רְיהֹוׁשֻ הרְטֿבָ ָ ּשׁ הרַעלרׁשִ ָ ּשׁ ִים.רֶ 'רַטְ ֿבֹוןראו'.רׁשִ ָסֿאֿתַ
יֿפר הּוארַחּיָ לרׁשֶ ֿהראֹו'.רַקְ ַקערּכָ ָ יו. ]ז'[רֶ 'רֲעִקיֿפָ ֿפָ ֿדְ ֿהרֿכִ נֹוֿת.רַוֲהָלֿכָ ִלְקצֹו רְוִליׁשְ
ֵאיןרָלֶהןרַאְחָ יּותר ִסיםרׁשֶ ּתֹוֿפרָעָליורּבְ ֹוְזֿפֹול.רְוִלְקנֹוֿתרִעּמֹורְנֿכָ ּכּוִ ים.רְוִלֿכְ ּפִ יָאהרּוֿפַ ּבֵ ּפַ

ֲחָזָקה. ּטַ רּוֿפַ ׁשְׅ ֶסףרּוֿפִ ּכֶ ּפַ
יּיַ ר יֶמֿת.רֹלארׁשִ ָנֿתֹורַקּיֶ לרׁשהּוארַמּתָ יּיֵ רַקְ ַקערּכָ ֿפרֵמַ ע.רׁשִ ֿכֵ ָסיורׁשָ ֿפרְנֿכָ ]ח'[ ַהּכֹוֿתֵ
ּתֹורַקְ ַקער ֿפרְלִאׁשְ ֿתַ ׅניורְוֿכָ ׅ ָסיורׅלֿבַ ֿפרנֿכָ יֶמֿת.רַהּכֹוֿתֵ ׅורַקּיֶ ֿתׅ ָנׅ ׅ הּוארֵאיןרׅמּתַ לרׁשֶ ַקְ ַקערּכָ
אר ֹלּ ירׁשֶ ָלהרָעֶליָה.רַאףרַעלרּבִ ִה.רֶ 'ריֹוֵסהראֹומ'.רִאםרִקיּפְ ֿתָ ֿתּוּפָ ֿהרֿכְ ֿדָ הּוא.רִאיּפְ לרׁשֶ ּכָ

ִה. ֿתָ ֿתּוּפָ ֿהרֿכְ ֿדָ ֿפר]ָלִה[רִאיּפְ ֿתַ ֿכָ
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ןר הּוא.רֹלארָיָצארֿפֶ לרׁשֶ יּיֵ רַקְ ַקערּכָ ןרחֹוִ ין.רׁשִ ּדֹו.רָיָצארֿפֶ ָסיורְלַעֿפְ ֿפרְנֿכָ ]ט'[ ַהּכֹוֿתֵ
ַסִירְנֿתּוִניםר לרְנֿכָ ּיֹֿאַמ .רֲהֵ ירֿכָ ןרחֹוִ יןרַעֿדרׁשֶ ְמעֹוןראֹוֵמ'.רְלעֹוָלםרהּוארֿפֵ חֹוִ ין.רֶ 'רׁשִ
]ה' ט'[ ֶהן.ר ּפָ ירחּוץרֵמֶאָחֿדר)ֵמ ּוּפֹו(:ר]מ יפוא[רׁשֶ ּדִ לֹוִנירַעֿפְ ְלִאיׁשרּבְ

ב קרד
קר ִיֿתרמֹוִ יֿדרּוְמַחּלֵ ַעלרַהּפַ ָקלרּפַ ּדָ ֿפַ ִליֿתרּוִ ּדָ ְ ַקע.רּפַ ְמחּוּפַ רַלּקַ ֶנֿתרּפִ יָאהרִנ)ו(]י[ּתֶ ַהּבֵ
ק.ר ׁשָעהראֹוְמ'.רְלַחּלֵ ִעיםר*ְוֿתִ ׁשְ יּלּורֿתִ ֲחִליֵקירֱאֿגֹוִזים.רֲאֿבִ ְמע'ראֹו'.רַאףרּפַ ים.רֶ 'רׁשִ ָלֲעִנּיִ

ֿה. ֲהָלֿכָ ָאַמ רּכַ ְוֶאָחֿדראֹוֵמ'.רָלֿפֹוז.רָלֶזהרׁשֹוְמִעין.רׁשֶ
ק.ר ָעהראו'.רָלֿפֹוֿז.רְוֶאָחֿדראֹוֵמ'.רְלַחּלֵ ׁשְ ִעיםרְוֿתִ ׁשְ יּלּורֿתִ ן.רֲאֿבִ ָקלרֵאינּורֿכֵ ּדָ ִליֿתרּוֿפַ ּדָ ]ּו[ֿפַ

ֿה. ֲהָלֿכָ ָאַמ רּכַ ]ָל[ֶזהרׁשֹוְמִעין.רׁשֶ
ַ סר לרלֹורָעֶליָה.רּבָ לּום.רָנֿבַ ִהרּכְ ָא .רֵאיןרלֹורֿפָ ְ יָאהרְוָזַ קרַעלרַהּשׁ ָנַטלרִמ)י(ְקַצתרַהּבֵ

ָחה. ֿכְ ִ )(]ע[ֹוֶמ רַהּשׁ ןרּפְ ֶקט.רְוֿכֵ ּלֶ ןרּפַ ּנּו.רְוֿכֵ יִ יםראֹוֿתֹורִמּמֶ יֿתֹורָעֶליָה.רַמֲעֿפִ ַטּלֵ
אר ֹלּ ירׁשֶ ֿדֵ ְ ּדּוּמֹוֿת.רּכְ ּקַ ִהרּפַ לֹוֿת.ר]ְו[ֵאיןרעֹוְקִ יןראֹוֿתָ ּגָ ּמַ הרּפַ יָאהרֵאיןרקֹוְצִ יןראֹוֿתָ ]ד'[ ּבֵ

ַיּכּורִאיׁשרֶאֿתרֵ ֵעהּו.
אר ְמִליֵא'ראֹו'.רֹלארָאְמ ּורֶאּלָ ןרּגַ ְנָחה.רַ ּפַ ּמִ ֲחצֹוֿתרּוֿפַ ַח רּוֿפַ ַ ּשׁ ּיֹום.רּפַ ַעיֹוֿתרּפַ לֹוׁשרָהְפֿ ׁשָ
יֿתר )(]ְל[ּפֵ לאריֹוִסיֿבּו.רׁשֶ ירׁשֶ ֿדֵ ארֿכְ ֿהראֹוֵמ'.רֹלארָאְמ ּורֶאּלָ ֹחֿתּו.רֶ 'רֲעִקיֿפָ ארִיֿבְ ֹלּ ירׁשֶ ֿדֵ ֿכְ

ן. ןרְואֹוּמָ לראֹוּמָ יָאהרִמּכָ ִניןרּבֵ לרְונֹוֿתְ ָנֵמ רָהיּורַמְלִקיִטיןרַעלרַהֵחֿפֶ
ָחהרּוִמןר ֿכְ ִ ֶקטרּוִמןרַהּשׁ טּו רִמןרַהּלֶ י .רּבָ ּיַ ּגַ ֿרִנֿתְ הּורְוַאַח רּכָ ֿדֵ ָקַצ רֶאֿתרׂשָ ִ ירׁשֶ ]ה'[ ָנֿכְ

]ּו[ . ַעֿתרָהִע)ו(]י[ּמֻ ׁשַ ארּפְ ָחהרֶאּלָ ֿכְ ִ ֵאיןרַהּשׁ ָחה.רׁשֶ ְכֿ ִ ּשׁ יֿפרּפַ ֿהרְמַחּיֵ יָאה.רֶ 'רְיהּוֿדָ ַהּבֵ
הרֳעָמִ ים.ר ֿדָ יֿפ.רָקָמהרּוֿבָ הרֳעָמִ ים.רַחּיָ ֿדָ יֿפ.רֳעָמִ יםרּוֿבָ הרָקָמה.רַחּיָ ֿדָ יׁשרָקָמהרּוֿבָ ]ו'[ ִהְקּדִ

טּוָ ה. ֿהרְבֿ ִהרָהְיֿתָ ֿתָ ַעֿתרחֹוֿפָ ׁשַ ּפְ טּוָ ה.רׁשֶ ּבְ
ָי)?ו?(]י[ן.ר ֿדָ ַעׂשְ ֹוֿתרּוֿבְ אּורְלעֹוַנֿתרַהּמַ ארֿפָ ֹלּ יורַעֿדרׁשֶ י ֹוֿתָ יׁשרּבֵ ְקּדִ ּיֹוֵצארֿפֹו.רַהּמַ ]ז'[ ּכַ
ָמ ּור ארִנֿגְ ֹלּ ןרַעֿדרׁשֶ יׁשָ ין.רִהְקּדִ יֿפִ ָי)?ו?(]י[ן.רַחּיָ ֿדָ ַעׂשְ ֹוֿתרּוֿבְ אּורְלעֹוַנֿתרַהּמַ ּפָ ֶ ין.רִמּשׁ יֿפִ ַחּיָ

טּוִ ין. ןרָהיּורְבֿ ֿתָ ַעֿתרחֹוֿפָ ׁשַ ּפְ טּוִ ין.רׁשֶ ָיין.רּבְ ֿדָ רּבְ יְזּפָ רְוַאַח רּכָ ָמָ ןרַהּגִ *?ּו?ֿגְ

הר לֹוִנירָעִני.רֶ 'רֱאִליֶע'ראֹוֵמ'.רָזֿכָ יָאהרְוָאַמ .רֲהֵ ירֶזהרְלִאיׁשרּבְ טרֶאֿתרַהּבֵ יּקֵ ּלִ ]ח'[ ִמירׁשֶ
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