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 ׳ח-׳א:׳א רתסא
 עַבֶׁ֛ש ׁשּוּ֔כ־דַעְו ּוּדֹ֣הֵמ ֙=ֵלֹּמַה ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא אּו֣ה ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא יֵ֣מיִּב יִ֖הְיַו )א(
 לַ֚ע ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֣מַה ׀ תֶבֶׁ֣שְּכ םֵ֑הָה םיִ֖מָּיַּב )ב( ׃הָֽניִדְמ הָ֖אֵמּו םיִ֥רְׂשֶעְו
 הָׂ֣שָע ֹו֔כְלָמְל ׁ֙שֹולָׁש תַ֤נְׁשִּב )ג( ׃הָֽריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב רֶׁ֖שֲא ֹו֔תּוכְלַמ אֵּ֣סִּכ
 תֹו֖ניִדְּמַה יֵ֥רָׂשְו םיִ֛מְּתְרַּפַֽה יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ ׀ ליֵ֣ח ויָ֑דָבֲעַו ויָ֖רָׂש־לָכְל הֶּ֔תְׁשִמ
 תֶרֶ֖אְפִּת רָ֔קְי־תֶ֨אְו ֹו֔תּוכְלַמ דֹו֣בְּכ ֙רֶׁשֹ֨ע־תֶא ֹו֗תֹאְרַהְּב )ד( ׃ויָֽנָפְל
 הֶּלֵ֗אָה םיִ֣מָּיַה ׀ תאֹו֣לְמִבּו )ה( ׃םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִ֥נֹומְׁש םיִּ֔בַר םיִ֣מָי ֹו֑תָּלּודְּג
 ןָ֛טָק־דַעְו לֹודָּ֧גִמְל הָ֜ריִּבַה ןַׁ֨שּוׁשְּב ֩םיִאְצְמִּנַה םָ֣עָה־לָכְל =ֶלֶּ֡מַה הָׂ֣שָע
 תֶלֵ֗כְתּו סַּ֣פְרַּכ ׀ רּו֣ח )ו( ׃=ֶלֶּֽמַה ןַ֖תיִּב תַּ֥נִּג רַ֕צֲחַּב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הֶּ֖תְׁשִמ
 בָ֣הָז ׀ תֹוּ֣טִמ ׁשֵׁ֑ש יֵדּוּ֣מַעְו ףֶסֶ֖כ יֵליִ֥לְּג־לַע ןָ֔מָּגְרַאְו ץּו֣ב־יֵלְבַחְּב ֙זּוחָא
 בָ֔הָז יֵ֣לְכִּב ֙תֹוקְׁשַהְו )ז( ׃תֶרָֽחֹסְו רַ֥דְו ׁשֵׁ֖שָו־טַהַּב תַ֥פְצִֽר לַ֛ע ףֶסֶ֗כָו
 תָּ֖דַכ ֥הָּיִתְּׁשַהְו )ח( ׃=ֶלֶּֽמַה ֥דַיְּכ בָ֖ר תּו֛כְלַמ ן֥יֵיְו םיִ֑נֹוׁש םיִ֣לֵּכִמ םיִ֖לֵכְו
־ׁשיִא ןֹו֥צְרִּכ תֹוׂ֖שֲעַל ֹו֔תיֵּב בַ֣ר־לָּכ לַ֚ע =ֶלֶּ֗מַה דַּ֣סִי ׀ ןֵ֣כ־יִּכ סֵ֑נֹא ןיֵ֣א
 ׃ׁשיִֽאָו

 
 ד״י:׳ב הבר רתסא
 יִניֵא יִנֲא אּוה =ּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹול רַמָא ,ׁשיִאָו ׁשיִא ןֹוצְרִּכ תֹוׂשֲעַל )די(
 ,גַהֹנְּב ,ׁשיִאָו ׁשיִא ןֹוצְרִּכ תֹוׂשֲעַל ׁשֵּקַבְמ הָּתַאְו ,יַתֹוּיִרְּב יֵדיִמ אֵצֹוי
 אֵׂשָּנִהְל איִה הָלֹוכְי ,תַחַא הָּׁשִא אָֹּׂשִל םיִׁשְּקַבְמ םָדָא יֵנְּב יֵנְׁש םָלֹועָּבֶׁש
 ,ןָמיִלְּב תֹולֹוע ּויָהֶׁש תֹוניִפְס יֵּתְׁש ןֵכְו .הֶזָל ֹוא הֶזָל ֹוא אָּלֶא ,םֶהיֵנְׁשִל
 איִה הָלֹוכְי ,תיִמֹורְּד ַחּור תֶׁשֶּקַבְמ תַחַאְו ,תיִנֹופְצ ַחּור תֶׁשֶּקַבְמ תַחַא
 יֵנְׁש רָחָמְל .ֹוזָל ֹוא ֹוזָל ֹוא אָּלֶא ,תַחַאְּכ ןֶהיֵּתְׁש תֶא גיִהְנַהְל תַחַא ַחּורָה
 הָּתַא לֹוכָי ,בֵיֹואְו רַצ ׁשיִאְו יִדּוהְי ׁשיִא ,ןיִּדַּב mיֶנָפְל םיִאָּב םָדָא יֵנְּב
 ...הֶזָל בֵלֹוצְו הֶזָל םֵמֹורְמ הָּתַאֶׁש אָּלֶא ,םֶהיֵנְׁש יֵדְי תאֵצָל
 
 ב״י-׳י:׳א רתסא
 אָ֜נֹובְרַח אָ֨תְּזִּב ןָמּוהְמִ֠ל רַ֡מָא ןִי֑ ָּיַּב =ֶלֶּ֖מַה־בֵל בֹו֥טְּכ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַּב )י(



 יֵ֖נְּפ־תֶא םיִ֔תְרָׁ֣שְמַה םיִ֔סיִרָּ֣סַה ֙תַעְבִׁש סַּ֔כְרַכְו רַ֣תֵז ֙אָתְגַבֲאַו אָ֤תְגִּב
 רֶתֶ֣כְּב =ֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו־תֶא איִבָהְ֠ל )אי( ׃ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֥מַה
 )בי( ׃איִֽה הֶ֖אְרַמ תַ֥בֹוט־יִּֽכ ּהָ֔יְפָי־תֶא ֙םיִרָּׂשַהְו םיִּ֤מַעָֽה תֹו֨אְרַהְל תּו֑כְלַמ
 ףֹ֤צְקִּיַו םיִ֑סיִרָּסַה ֣דַיְּב רֶׁ֖שֲא =ֶלֶּ֔מַה רַ֣בְדִּב ֙אֹובָל יִּ֗תְׁשַו הָּ֣כְלַּמַה ןֵ֞אָמְּתַו
 ׃ֹוֽב הָ֥רֲעָּב ֹו֖תָמֲחַו דֹ֔אְמ ֙=ֶלֶּ֙מַה
 
 ׳ו-׳ב:ב ב״י הליגמ
 היבל בט אל אתשה דע וטא ןייב ךלמה בל בוטכ יעיבשה םויב
 ןיתושו ןילכוא לארשיש היה תבש יעיבשה םוי אבר רמא ארמחב
 ןילכואש םיבכוכ ידבוע לבא תוחבשת ירבדבו ת"דב ןיליחתמ
 ותוא לש ותדועסב ןכו תולפית ירבדב אלא ןיליחתמ ןיא ןיתושו
 רמא תואנ תויסרפ םירמוא וללהו תואנ תוידמ םירמוא וללה עשר
 אלא יסרפ אלו יידמ אל וניא וב שמתשמ ינאש ילכ שורושחא םהל
 הדמבש המורע אהתש דבלבו ןיא ול ורמא התוארל םכנוצר יידשכ
 תונב האיבמ העשרה יתשו התיהש דמלמ ול ןידדומ הב דדומ םדאש
 ביתכד ונייה תבשב הכאלמ ןהב השועו תומורע ןטישפמו לארשי
 תאו יתשו תא רכז שורושחא ךלמה תמח ךושכ הלאה םירבדה רחא
 רזגנ ךכ התשעש םשכ הילע רזגנ רשא תאו התשע רשא
 אבר רמא יאה ילוכ היב הקלד יאמא דאמ ךלמה ףצקיו ... הילע
 אלו יתש ארמח אפלא לבקל אבא אבאד היריירוהא רב היל החלש
 וב הרעב ותמחו דימ הירמחב יטתשא ארבג אוההו יור
 
 ׳כ-ב״י:׳א רתסא
 םיִ֑סיִרָּסַה ֣דַיְּב רֶׁ֖שֲא =ֶלֶּ֔מַה רַ֣בְדִּב ֙אֹובָל יִּ֗תְׁשַו הָּ֣כְלַּמַה ןֵ֞אָמְּתַו )בי(
ֹּיַו )גי( ׃ֹוֽב הָ֥רֲעָּב ֹו֖תָמֲחַו דֹ֔אְמ ֙=ֶלֶּ֙מַה ףֹ֤צְקִּיַו  יֵ֣עְדֹי םיִ֖מָכֲחַל =ֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
 ויָ֗לֵא בֹ֣רָּקַהְו )די( ׃ןיִֽדָו תָּ֥ד יֵ֖עְדֹי־לָּכ יֵ֕נְפִל =ֶלֶּ֔מַה רַ֣בְּד ֙ןֵכ־יִּכ םיִּ֑תִעָֽה
 סַ֣רָּפ ׀ יֵ֣רָׂש תַ֞עְבִׁש ןָ֑כּומְמ אָ֖נְסְרַמ סֶרֶ֥מ ׁשיִׁ֔שְרַת אָתָ֣מְדַא ֙רָתֵׁש אָ֤נְׁשְרַּכ
 תֹוׂ֔שֲעַּל־הַֽמ ֙תָדְּכ )וט( ׃תּוֽכְלַּמַּב הָ֖נֹׁשאִר םיִ֥בְׁשֹּיַה =ֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּפ ֙יֵאֹר יַ֗דָמּו
ֹל רֶׁ֣שֲא ׀ לַ֣ע יִּ֑תְׁשַו הָּ֖כְלַּמַּב  ֖דַיְּב ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֣מַה ֙רַמֲאַמ־תֶֽא הָ֗תְׂשָע־אֽ
ֹּיַו )זט( )ס( ׃םיִֽסיִרָּסַה ֹל םיִ֔רָּׂשַהְו ֙=ֶלֶּ֙מַה יֵ֤נְפִל ]ןָ֗כּומְמ[ ןכמומ רֶמא֣  א֤



־לָּכ־לַעְו ֙םיִרָּׂשַה־לָּכ־לַע יִּ֤כ הָּ֑כְלַּמַה יִּ֣תְׁשַו הָ֖תְוָע ֹוּ֔דַבְל ֙=ֶלֶּ֙מַה־לַע
־רַבְד אֵ֤צֵי־יִּֽכ )זי( ׃ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֥מַה תֹו֖ניִדְמ־לָכְּב רֶׁ֕שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה
 =ֶלֶּ֣מַה םָ֗רְמָאְּב ןֶ֑היֵניֵעְּב ןֶ֖היֵלְעַּב תֹו֥זְבַהְל םיִׁ֔שָּנַה־לָּכ־לַע ֙הָּכְלַּמַה
 )חי( ׃הָאָֽב־ֹאלְו ויָ֖נָפְל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו־תֶא איִ֨בָהְל רַ֞מָא ׁשֹו֡רֵוְׁשַחֲא
 הָּ֔כְלַּמַה רַ֣בְּד־תֶא ּ֙ועְמָֽׁש רֶׁ֤שֲא יַ֗דָמּו־סַרָּֽפ תֹו֣רָׂש ׀ הָנְרַ֣מֹאּת הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַהְֽו
־רַבְד אֵ֤צֵי בֹו֗ט =ֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא )טי( ׃ףֶצָֽקָו ןֹו֥יָּזִּב יַ֖דְכּו =ֶלֶּ֑מַה יֵ֣רָׂש לֹ֖כְל
ֹלְו יַ֖דָמּו־סַרָֽפ יֵ֥תָדְּב בֵ֛תָּכִיְו ויָ֔נָפְּלִמ ֙תּוכְלַמ ֹל רֶׁ֨שֲא רֹו֑בֲעַי א֣  אֹו֜בָת־אֽ
 הָ֥בֹוּטַה ּהָ֖תּועְרִל =ֶלֶּ֔מַה ןֵּ֣תִי ּ֙הָתּוכְלַמּו ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֣מַה ֙יֵנְפִל יִּ֗תְׁשַו
 הָּ֖בַר יִּ֥כ ֹו֔תּוכְלַמ־לָכְּב ֙הֶׂשֲעַי־רֶֽׁשֲא =ֶלֶּ֤מַה םָ֨גְתִּפ ֩עַמְׁשִנְו )כ( ׃הָּנֶּֽמִמ
 ׃ןָֽטָק־דַעְו לֹו֖דָּגִמְל ןֶ֔היֵלְעַבְל ֙רָקְי ּו֤נְּתִי םיִׁ֗שָּנַה־לָכְו איִ֑ה
 
 א״י:ב ב״י הליגמ
 ןכומש ןכוממ ומש ארקנ המלו ןמה הז ןכוממ אנת ןכוממ רמאיו
 שארב ץפוק טוידההש ןאכמ אנהכ בר רמא תונערופל
 
 ׳ו:׳ד הבר רתסא
 הָאָר הָמ ,)זט ,א רתסא( םיִרָֹּׂשַהְו =ֶלֶּמַה יֵנְפִל ןָכּומְמ רֶמֹאּיַו )ו(
 ןָנָחֹוי יִּבַר ...ׁשֹארָּב ץֵפֹוק טֹויְדֶהֶׁש ןאָּכִמ ,הָּלִחְּת הָצֵעְּב ץֹּפְקִל ןָכּומְמ
 ןיִקָּדְרּוּקַּב ֹוּתְרַּטַסְמ הָתְיָהֶׁש יֵדְי לַע רַמָא דַח ,ןיִאָרֹומָא אָתָלְּת רַמָא
 תֶא הָניִמְזִה ֹאלֶׁש יֵדְי לַע רַמָא אָניִרֳחָו .ןאָכְלּו ןאָכְל ויָנָּפ לַע ּהָּלֶׁש
 הָיָהְו ,תַּב ֹול הָתְיָהֶׁש יֵדְי לַע רַמָא אָניִרֳחָו .םיִׁשָנ תַדּועְסִל ֹוּתְׁשִא
 ֹוּתְרַּטַסְמ הָתְיָהֶׁש יֵדְי לַע רַמָאְּד ןאַמ .תּוכְלַּמַל ּהָאיִֹּׂשַהְל ׁשֵּקַבְמ
 ֹוּדַבְל =ֶלֶּמַה לַע ֹאל ,רַמָאֶׁש ,ןאָכְלּו ןאָכְל ויָנָּפ לַע ּהָּלֶׁש ןיִקָּדְרּוּקַּב
 ֹוּתְׁשִא תֶא הָניִמְזִה ֹאלֶׁש יֵדְי לַע רַמָאְּד ןאַמּו .הָּכְלַּמַה יִּתְׁשַו הָתְוָע
 תֹוזְבַהְל םיִׁשָּנַה לָּכ לַע הָּכְלַּמַה רַבְּד אֵצֵי יִּכ רַמָאֶׁש ,םיִׁשָנ תַדּועְּסַל
 הָתְיָהֶׁש יֵדְי לַע רַמָאְּד ןאַמ .ןָּמַּת תַוֲה אָלְּד איִה אָדָה ,ןֶהיֵניֵעְּב ןֶהיֵלְעַּב
 =ֶלֶּמַה ןֵּתִי ּהָתּוכְלַמּו רַמָאֶׁש ,תּוכְלַּמַל ּהָאיִֹּׂשַהְל ׁשֵּקַבְמ הָיָהְו תַּב ֹול
 .הָּנֶּמִמ הָבֹוּטַה ּהָתּועְרִל
 
 ב״י:׳ד הבר רתסא



 בַר רַמָא ,)בכ ,א רתסא( =ֶלֶּמַה תֹוניִדְמ לָּכ לֶא םיִרָפְס חַלְׁשִּיַו )בי(
 ׁשֵּקַבְמ םָדָא םָלֹועָּבֶׁש גָהְנִמ ,ֹול הָתְיָה הָחּורְס תַעַּד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא אָנּוה
 אָל ,ּהָפּוכְל אּוה לֹוכָי ,םיִנּופֲא לֹכֱאֶל תֶׁשֶּקַבְמ ֹוּתְׁשִאְו םיִׁשָדֲע לֹכֱאֶל
 קֹוחְׂש הָׂשֲעַּנֶׁש אָּלֶא דֹוע ֹאלְו סָחְנִּפ יִּבַר רַמָא .הָדְבָע אָיְעָּב איִהְּד הַמ
 ,יִּיִדָמ ןֹוׁשָלְּב תֶרֶּבַדְמ איִהְו תיִסְרַּפ אֵׂשֹונ יִּיִדָמ םָלֹועָּבֶׁש גַהֹנְּב ,םָלֹועָּב
  ...יִסְרַּפ ןֹוׁשָלְּב תֶרֶּבַדְמ איִהְו תיִּיִדָמ אֵׂשֹונ יִסְרַּפ
 
 ׳ד-׳א:׳ב רתסא
 ֙יִּתְׁשַו־תֶא רַ֤כָז ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֣מַה תַ֖מֲח =ֹׁ֕שְּכ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא )א(
 =ֶלֶּ֖מַה־יֵֽרֲעַנ ּו֥רְמֹאּיַו )ב( ׃ָהיֶֽלָע ֖רַזְגִנ־רֶׁשֲא תֵ֥אְו הָתָׂ֔שָע־רֶׁשֲא תֵ֣אְו
 דֵ֨קְפַיְו )ג( ׃הֶֽאְרַמ תֹו֥בֹוט תֹו֖לּותְּב תֹו֥רָעְנ =ֶלֶּ֛מַל ּוׁ֥שְקַבְי ויָ֑תְרָׁשְמ
 הָלּותְ֠ב־הָֽרֲעַנ־לָּכ־תֶא ּו֣צְּבְקִיְו ֹ֒ותּוכְלַמ תֹו֣ניִדְמ־לָכְּב ֮םיִדיִקְּפ =ֶלֶּ֣מַה
 סיִ֥רְס אֶ֛גֵה ֥דַי־לֶא םיִׁ֔שָּנַה תיֵּ֣ב־לֶא ֙הָריִּבַה ןַׁ֤שּוׁש־לֶא הֶ֜אְרַמ תַ֨בֹוט
 יֵ֣ניֵעְּב ֙בַטיִּת רֶׁ֤שֲא הָ֗רֲעַּנַֽהְו )ד( ׃ןֶֽהיֵקּורְמַּת ןֹו֖תָנְו םיִׁ֑שָּנַה רֵ֣מֹׁש =ֶלֶּ֖מַה
 )ס( ׃ןֵּֽכ ׂשַ֥עַּיַו =ֶלֶּ֖מַה יֵ֥ניֵעְּב רָ֛בָּדַה בַ֧טיִּיַו יִּ֑תְׁשַו תַחַּ֣ת =yְ֖מִּת =ֶלֶּ֔מַה
 
 ו״ט-ד״י:ב ב״י הליגמ
 השעי םורע לכ )זט ,גי ילשמ( ביתכד יאמ ר"א םידיקפ ךלמה דקפיו
 שורושחא הז תלוא שורפי ליסכו ...תלוא שורפי ליסכו תעדב
 הינימ הרמטיא אתרב היל הוהד ןאמ לכ םידיקפ ךלמה דקפיו ביתכד
 
 ׳א:ו״ט:ב ב״י הליגמ לע י"שר
 אלא חקי אלש ןיעדוי לכה ןלוכ תא ץבקל הוצ ליסכ שורושחא...
 :הרמטמ אתרב היל הוהד ןאמ לעבי ןלוכ תאו תחא
 
 ה״ל-ד״ל:א״מ תישארב
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא ׁ֙שֵּמִחְו ץֶרָ֑אָה־לַע םיִ֖דִקְּפ דֵ֥קְפַיְו הֹ֔עְרַפ הֶׂ֣שֲעַי )דל(
 תֹ֖אָּבַה תֹ֔בֹּטַה םיִ֣נָּׁשַה ֙לֶכֹ֨א־לָּכ־תֶא ּו֗צְּבְקִיְו )הל( ׃עָֽבָּׂשַה יֵ֥נְׁש עַבֶׁ֖שְּב
 ׃ּורָֽמָׁשְו םיִ֖רָעֶּב לֶכֹ֥א הֹ֛עְרַּפ־דַי תַחַּ֧ת רָ֞ב־ּורְּבְצִיְו הֶּלֵ֑אָה
 



 ד״י-ב״י:׳ב רתסא
 ֩ץֵּקִמ ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא =ֶלֶּ֣מַה־לֶא ׀ אֹו֣בָל הָ֜רֲעַנְו הָ֨רֲעַנ ֩רֹּת ַעיִּ֡גַהְבּו )בי(
 ןֶ֑היֵקּורְמ יֵ֣מְי ּו֖אְלְמִי ןֵּ֥כ יִּ֛כ ׁשֶדֹ֔ח רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁש ֙םיִׁשָּנַה תָ֤דְּכ ּהָ֜ל תֹו֨יֱה
 ׃םיִֽׁשָּנַה יֵ֖קּורְמַתְבּו םיִ֔מָׂשְּבַּב ֙םיִׁשָדֳח הָּׁ֤שִׁשְו רֹּ֔מַה ןֶמֶׁ֣שְּב ֙םיִׁשָדֳח הָּׁ֤שִׁש
 אֹו֣בָל ּ֙הָל ןֵֽתָּ֤נִי רַ֜מֹאּת רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא =ֶלֶּ֑מַה־לֶא הָ֣אָּב הָ֖רֲעַּנַֽה הֶ֕זָבּו )גי(
 רֶקֹּבַבּ֠ו הָ֗אָב איִ֣ה ׀ בֶרֶ֣עָּב )די( ׃=ֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב־דַע םיִׁ֖שָּנַה תיֵּ֥בִמ ּהָּ֔מִע
 רֵ֣מֹׁש =ֶלֶּ֖מַה סיִ֥רְס זַ֛גְׁשֲעַֽׁש ֧דַי־לֶא יִ֔נֵׁש ֙םיִׁשָּנַה תיֵּ֤ב־לֶא הָ֞בָׁש איִ֣ה
 הָ֥אְרְקִנְו =ֶלֶּ֖מַה ּהָּ֛ב ץֵ֥פָח־םִא יִּ֣כ =ֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙דֹוע אֹו֥בָת־ֹאל םיִׁ֑שְגַליִּֽפַה
 ׃םֵֽׁשְב
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