
.וטםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

eִמיאַמcִִמ,םֶהיֵרְבcִַהןַגְסאָניִנֲח'ריֵרְבkֹםיִנֲה.
ןיִתיִנְתַמ,אָרtַָקרaַםMeִמLיִקָלLיֵררַמָא
aְַהבַאheהָאְמcְאBאָתיְיַרeַהדַלְוheהָאְמ
cְאBאָתיְיַר,eִמיאַמcִִמ,םֶהיֵרְבcִַרְוא"ריֵרְבaִי
,ַעBLֻהְייaִַראָהאָמיֵליִא.ַעBLֻהְי'ריֵה.ַעBLֻהְי
cִתיִבָח)א,ןַנְתLֶלzְרeהָמLֶpBָלדַלdקֵפְס
תַחepַמהָתְיָהםִא,רֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר,הָאְמeט
aִקְמBַהםzeְרtַָי,הpִֶחיpָהaְקָמBַהםneםִאְו,עָנְצ
םִא,רֵמBאַעBLֻהְייaִַר.הqֶpַָכְי,הelָגְמהָתְיָה
םBקְמaִהpֶָחיpִַי,עָנְצneַהםBקָמaְתַחepַמהָתְיָה
,יֵמcָיִמ.הlֶpַָגְי,הeqָכְמהָתְיָהםִאְו,הtְָרzeַה
'ראָהאlֶָא.םִיַדaַiָאָכָה,אָמְלָעaְאָמָרbְםָתָה
הָרLֶpִLְaְהָמeרzְלLֶתיִבָח)ב,ןַנְתcִ,ַעBLֻהְי
aַbַיְלֶעָהתBְחַתְו,הָנzBחהָנelִמ,ןיִאֵמְטןיBהֶד
הnֶpִָמליvִַהְללBכָיםִאLֶא,ַעBLֻהְייaִַרְוא"ר
,רֵמBאא"ר,ואָלםִאְו.ליvִַי,הָרֳהָטaְתיִעיִבְר
zֵַטְילַאְואָמְטִתְודֵרnְֶאpָהaַiַָר.דaִהְייBLַֻע
יאַה,יִכָהיִא.]אדaַiָהpֶָאnְַטְיףַאב,רֵמBא
ןzְָקeלֲחnִַמ,ק"ה.dיֵליֵעaָיִמויָרָבcְִמ,םֶהיֵרְבcִִמ
Lֶנְדַמָלי"רְוא"רלe.cַַנאָקְיnֵי,cְמיֵנָתָקBהֶד
הaַָררַמָאןָמְחַנר"אןֵכְו.מ"ש.ַעBLֻהְי'רְוא"ר
aַבֲארedַ,ןיִתיִנְתַמaְַהבַאheהָאְמcְאBאָתיְיַר
eַהדַלְוheהָאְמcְאBאָתיְיַר,eִמיאַמcִםֶהיֵרְב,
בַרְלאָבָרdיֵביִתיֵא.ַעBLֻהְייaִַרְוא"ריֵרְבcִִמ
.הָיָאְרָלהֶמcBןpִcBַהןיֵא,יֵסBייaִַררַמָא)ג,ןָמְחַנ
LֶkְLֶדיִעֵהeַרaBניֵתe,דיִעֵההָמלַעe.לַעםִא
ןיִפְרLֶOBהָאְמheַהדַלוְוaִאָמְטLֶpִרaָNַָה
הֶז,הָאְמheַהבַאaְאָמְטLֶpִרaָNַָהםִעBתBא
לַסְפLֶpִןֶמMֶַהלַעםִא.אֵמָטהֶזְואֵמָט
aִבְטeילBםLֶnַאןיִקיִלְדBתBaְרֵנLֶpִאָמְט
aִהֶז,תֵמאֵמְטtָסeנָאףַא.אֵמָטהֶזְולe
הָאְמheַהדַלוְוaִתאָמְטLֶpִהָמeרְתaִםיִדBמ
LֶOBאןיִפְרBָתdַהםִעzְרeהָמLֶpִתאָמְט
aְַהבַאheַאיֵהלָבֲא;הָאְמCִנNְרBַהףzְלeבהָי[
.הpֶָרֲהַטיִוeהiִָלֵאאֹבָיאLֶnָ,הָאֵמhְַהםִע

לbeיtִַה

eִמיאַמcִםֶהיֵרְב.cְַרaִִמ:ריִאֵמיcִאָניִנֲח'ריֵרְב.cִרְתeהְטהָמBהָר
aְLֵLLָעBתcָהַהְלאָיְמeִדאLְיִלLִי,cְהָטBרcְאBאֵמָטְואָתיְיַרcְַרaָןָנ,
ןָויֵכְו.ןָנaַָרcְִמאָריִסֲאַועַבLֶתlַיִחzְדַעאָתיְיַרBאcְִמאָיְרLַיnֵַנאָהְו
cְַאLְאָניִנֲח'רןַניִעְמcִַטְמnֵטןַניeַרְדהָאְמaָןָנaְטeאְדהָאְמBאָתיְיַר,
cִַטְמnֵיֵלאdִמcְַרaָאןָנBאתֶאלֶכBלֶכ,
אָריִסֲאcַהָרBהְטהָמeרzְיnֵַנןַניnֵַטְמ
הָאֵמְטהָמeרְתִדהָאְמeטaְןָנaַָרcְִמ
cְאBאָתיְיַר,cְַטְמאָלnְָלאָיdֶאlָא
אlֶָאלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאcְ,ןָנaַָרcְִמ
קַחְדzִאָל.ל"בשררַמָא:ןָנaַָרcְִמ
,רַמָאָקcְןֶהיֵרְבcִִמיאַמcְ,יִכָהאָמְקBאְל
ַעBLֻהְייaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִִמ
אlֶָאמ"ריֵאָק'יִנְתnַַאואָלְו,רַמָאָק
aְִמ,רַמָאָקיִכָהְו.יֵאָקאָמְלָעcִיֵרְב
ןאַמe',eכןיִפְרeLֶOBנְעַמLָםיִרְפBס
.ַעBLֻהְי'רְורֶזֶעיִלֱאיaִַר,םיִרְפBסeהְניִנ
אָביִקֲעיaִַרְואָניִנֲחיaִַרcְתeדֵעיאַהְו
יֵעָבְדיֵדיiְַאְו,חַסtֶיCbַaֵיLַiָאָל
םִערBהָטLֶדֹקםיִפְרLֶOBיֵיeרBאְל
.עַריֵאLֶ.דַלd:LֶpBָלטַקְנאֵמhַָה
kְגBןLֶpְִלאֵמָטםָדָאסַנְכLָקֵפָס,ם
.הtְָרzeַה:עַגָנאGקֵפָסaָdעַגָנ
.עָנְצneַהםBקָמaְהpֶָחיpִַי:רֵקְפֶה
אָמְעַטְו.dָתָריִמLְלַערָהְזeמןיִיַדֲע
תֶא',)דהkַnָדַע'ֶפaְתBרBכְבLaִֵרָפְמ
,עָמaַnַLְםִיLְzַ,)ה'יָתֹמeרzְתֶרֶמLְִמ
רַמָאְו,הָיeלzְתַחַאְוהָרBהְטתַחַא
הpֶָחיpִַי:רneיdLִָלדיֵבֲעאָנָמֲחַר
aִקְמBַהםzeְרtָה.kְלBהָצָרםִא,רַמ
םֵאLֵירַבָסָקcְ.הָאְמeטdָלםBרְגִללBכָי
אָמְלַא.ביִתkְ'יִתָמeרְת'e,)ותֶרBסnַָל
LָיֵלןַניִעְמdַרְלaִהְייBLַֻע,cְןָויֵכcְָניֵאd
dָלםBרְגִללBכָיהָקָלְדַהְלאlֶָאהָיeאְר
תaַהָרBהְטleיִפֲא,יnֵַנאָהְו;הָאְמeט
aִעיeאיִהר,eַטְמnְאןיִאBָתd:תיִבָח
LֶלzְרeהָמaַbַיְלֶעָהתBניְיַה.הָנe
,]גי"ֵטיִיֶמןיִרLֶwB,תbַלLֶםיLִָדֲע)ז
LֶםיִבָנֲעָהaְתBָכd:ַהְוzְַחzBניְיַה.הָנe
aBרLֶַהiַיןִיBתְלדֵרBכB:דןיִאֵמְט[.
יֵמיBaִלןיִיeאְרLaָd,eֶיןיִאֵמְטןיelִח
ןיelִחלֵכBאBניֵאLֶיִמְלBאBתָאְמeט
aְםִאְו.הָרֳהָטzִtBלzְרeזהָמBתְלBןָכ,
לֵאָרNְִיְליֵזֲחאָלְו,אֵמָטעenָדְמל"ה
אGְו,הָרBהְטleיִפֲאַוהָמeרzְםMeִמ
איִההָאֵמְטcִןָויֵכcְ,ןֵהֹכְלרkBְמִל
):געףcַ(לֵרָעֶהaְתBמָביaִ.הָרeסֲא
הֶזָל'peֶלְכאEzֹיֶרָעaִLְ',הNֲֵעaַרֵבBעהָאֵמְטהָמeרzְלֵכBאָהLֶןָלאָקְפָנ
פ"עא.ַעBLֻהְי'רְוא"רהֶדBמ:רֵחַאְלאGְו,'וcְָחַירBהhַָהְואֵמhַָה'
LֶpֶקְלְחeaְכָיןיֵאBלaְמ,אָפיֵסBְוןיִדLָןֵהןיִוaְָכC:LֶכָיםִאBַהְללvִלי
םֶדBקלaֵַקְלeןיִרBהְטםיִלkֵרַחַארfֵַחְללBכָיםִא.הָרֳהָטaְתיִעיִבְרהnֶpִָמ
LֶzֵדֵרkelָdתְלBCַהhְַקיִו,ןיִאֵמaֵֶמיֵהלpַָהתיִעיִבְרהlBַי:גvִַחְי.ליfֵר
בֵרָעְתִיאLֶHןיelִחַהתֶאליvִַהְליֵדkְןיִאֵמְטםיִלֵכaְהpֶָלaְַקְילַאְו,ןֶהיֵרֲחַא
אָל,םֵדִסְפַיְוםָכBתְלהnֶpִָמדֵרֵיBCkָCתLֶaְפ"עאְו;eרְסָאֵיְוןֶהaָהnֶpִָמ
יִלkְאָצְמִיאLֶH.ואָלםִאְו:ןיelִחתַלvַָהםMeִמהָמeרְתִלdָלןַניִאnְַטְמ
'רְורֶזֶעיִלֱאיaִַרeקְלְחֶנBזkelָd,aָאָלְזָאהָאְמeטְלףBסףBסְו,רBהָט
דיִסְפַיְו,ויָלֵאֵמאָמְטִתְודֵרzֵכ"פעא,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'רcְ.ַעBLֻהְי
.דaַiָהpֶָאnְַטְי,רֵמBאַעBLֻהְי'ר.ןָליvִַהְליֵדkְדaַiָהpֶָאnְַטְילַאְו,ןיelִחַה
יnֵַנחַסֶפְבe,דdaַiָיָיneַטְליִרLְדaeיִאְלdָפBסcְןָויkֵ,ַעBLֻהְייaִַרְלאָמְלַא
יֵרֲהe.Lֶנְדַמָלןzְָקeלֲחnִַמ:ףיֵלָיַעBLֻהְייaִַרcְִמריִאֵמיaִַרְו,אָנLְאָל
ַעaBְקִלאLֶHויָלָעeנְמִנרֶזֶעיִלֱאיaִַרcְ,תBרָהְטaִַעBLֻהְייaִַרkְהָכָלֲה
.יnֵַנאָקְיcַ:):טנףcַ(מ"בaְ,יאַנְכַעלBLֶרzַpeיֵנtְִמ,BתBמkְהָכָלֲה
cְִממ"רcְַרaִהְייBLִֻמ,ףיֵלָיַעcְְהַמאָקcַיֵלרdַרaִייBָניֵאיֵסdאיִה
.dָלףיֵלָיהָוֲהeהיְיpַיִמpָdיִמעַמB,LְזaַָעBLֻהְייaִַרְוא"רהֶדBמcְהnִcַָה
eַקְלnֵיdtָיֵרCַאnַָניֵאיאdַהאיִהnִcַָררַמָא:הaִייBןיֵא:מ"רְל.יֵס
,leֵאֵמדֵמָלְוןָדהzַָאLֶחַסֶפaְץֵמָחתַפיֵרNְןcBִנ.הָיָאְרָלהֶמcBןpִcBַה
.eדיִעֵההָמלַע:ויָלָעןֶהֵמהָיָאְראיִבֵמהzַָאLֶםיִרָבcְַלהֶמBדBניֵא
LֶzeמְלִללַכBאֵמָטהֶזְואֵמָטהֶז:ןֶהֵמד.LְיִלLִיaְקBֶדLהאֵמָטeא,
ןַמְזרַחַאְל.eהiִָלֵאאֹבָיאLֶnָ:אeהאֵמָטnBִעףָרNְִנאeהLֶןLBאִרָהְו
לַעףַא;םִיַדaַiָהָמeרezְנאnֵיLֶhִַעֵרְפַמְלאָצְמִנְו,הָתְיָההָרBהְטרַמאֹיְו
tִיLֶעְטאיִהeהָנNְִמהָפיֵרtְיִאיֵנqeסָא,ץֵמָחרeַטְלרnְָאdaַiָםִיַד:
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,אָתיְיַרBאcְטַקְניִכָהְלcִ,י"ִרְלהֶאְרִנ.אָתיְיַרBאcְהָאְמheַהבַאaְ]ה
,)חהcִָנLֶaְתֵעְלתֵעֵמןBגkְ,ןָנaַָרcְהָאְמheַהבַאאkָיִאcְםMeִמ

eַהתיֵבtְַעָהץֶרֶאְו,סָרnְִרַהְו,םיaֵהkַiBאֵצaָטַקְנִדאָהְו.ןֶהcְאBאָתיְיַר,
אnֵַטְמאGמ"מcְ,לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאד"מְליִדיִמpָdיִמאָקְפָנאָל

אָתיְיַרBאcְטַקְנאָלְו,ןָנaַָרcְִמאlֶָא
הָאְמeטדַלְורַמיֵמְליֵעָבcְםMeִמאlֶָא

cְַרaָןָנcְַרְדאָקוְוַדיֵוָהaָןָנ:
ןBגkְ,ה"פ.ןָנaַָרcְהָאְמeטדַלְו]ה

kְיִלLֶpִאָמְטaְַמLְְקִהְו.ןיִקLָה
ףיֵלָייִכיֵהכ"א,N"ְנַיְלְרBאcְבֹקֲעַיר"ה
רaְNַאָה,אָניִנֲח'ריֵרְבcִִמריִאֵמיaִַר
ןיִקLְַמaְאָמְטLֶpִיִלkְִמאָמְטLLֶpִֶדBק
חַכBמְדkִ,הָרeצרaeיִעaְאlֶָאףָרNְִנBניֵא
aְַמqֶ'הָגיִגֲח)cְַו:בכףLָם(eֵאלַע'ֶפְבle
יִלkְ,רַמָאָקcְ.)םLְָו.חלףcַתBרBכaְ(ןיִמeמ
LֶpִאָמְטaְַמLְחֲאֵמןיִקBויָר,zBכBנְזָאְוB
ןָנaַָרeהaְדeבֲעcַ,ןיִרBהְטויָדָיְוBנְגָאְו
הָמeרdzְיֵלֲעףBרNְיִלאָלcְאָרkֵיֶה
leיִפֲא,רָתBנהNֲָעLֶpַרַחַאֵמe.םיLִָדָקְו
םִעBפְרNְָלרezָמ,יֵרְמַגְלרBהָטהָיָה
eהיִמ.)ב"ע(ןnַָקְלחַכBמְדkִ,הָאֵמhְַה
אָמְלָעaְהָניִלeניְיַההָרeצרaeיִעיִא
.יִדיִמהLֶָקאG,)טרָתBניֵוָהאָלcְג"עא
eריֵפְלeLַרLִ"ָניֵא,יdַהאיִהnִcָהcְר'
ןָנaַָרcְרqeיִאןַניnֵַדְמאָלְדeניְיַה,יֵסBי
דַלוְוcִ,י"ִרְלהֶאְרִנְו.ןָנaַָרְדהָאְמeטְל
'רLֵרָפְמִדekְניְיַהןָנaַָרcְהָאְמeט
,ןיִקLְַמaְאָמְטLֶpִרNָָבaְאָכָה,)יהָיְמְרִי
יֵסBייaִַרְו,'eכְוdיֵמְעַטְלריִאֵמיaִַרְו
אnֵַטְלםיִקLְַמתַאְמeטרַמָאdcְיֵמְעַטְל
אָמְטLֶpִיִלְכִבcְג"עא.אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲא
aְַמLְןיֵאןיִקNBָדָקןיִפְרLִֶאםיlָא
aְיִעaeצרeהָר,aִLְטרָאeַרְדהָאְמaָןָנ
NBןיִפְר,cְGאkַָהלheאְמBתLָוBת.
לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאד"מְלcִ,י"ִררֵמBאְו
דָלָודַלְוaִליֵעְלאָמְקBאְלCיִרְטְציִאאָל
ןיִקLְַמ)א()ירַמָאcְ,יֵסBייaִַרְלאlֶָא
דַלְויֵוָהְואָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְל
,ריִאֵמיaִַרְללָבֲא;אָתיְיַרBאcְהָאְמeט
cְטדַלְויֵוָהeהָאְמcְַרaָןָנ,aְGדַלְוא
אָרwָיִעֵמcְ,הָאְמeטתֶפֶסzBאkָיִאדָלָו
אֵמָטןיִפְרkְLֶOBאLְzַָהְו,ןָנaַָרְדאֵמָט
לֶכBאןיֵאד"מְל,י"ִרהLְָקִה.אָתיְיַרBאְד
,ןkֵםִא,אָתיְיַרBאcְִמלֶכBאאnֵַטְמ
אָתיְיַרBאְדיLִיִלLְתַחLְkַַמאָליֵסBי'רְל
לֶכBאeaְעְגLֶpָןיִקLְַמaְיLִיִלLְעַגLֶpָאlֶָא

אָמְטLֶpִרaָNַָהםִעBפְרkְLֶOBאkָיִאהָאְמeטתֶפֶסzBיאַמןkֵםִא,ןLBאִר
aְַהבַאheהָאְמ;cְןָויֵכcְאןיֵאBַטְמלֶכnֵאאBיֵוָהאָל,לֶכLֵֶאיִנlִָמאcְַרaָןָנ,
eיֵוָהיִכָהואָלְבLֵַרְדיִנaָןָנ,kֵןָויLֶpִַהןִמאָמְטnַLְןיִקcְיֵוָהzְִחlָאְו.הBרֵמ
תBיְהִלןיִקLְַמאnֵַטְמהָמeרzְַהלֵסtBַהלָכcְהָריֵזְגהָרְזְגִנאGיkַzִַאcְ,י"ִר
zְִחlָה,kִנ"א.)כליֵעְל'יֵפְד,cְיאַהLְיִלLִאָמְטִניaְםיִצֵעeבְלBהָנ,kִֵריֵפְדL
יpֵַהְמLֶדwBַהתaַיִחcְאLְzַָהdיֵלאָריִבְסL,eֶדֹקaְיִעיִבְריbַaֵ)לןnַָקְלת"ר
:טיtְLִיִאאָלְו).כןnַָקְל(dָליֵעLaָיִקָלLיֵרcְג"עא,יִנLְֵוןLBאִרdיaֵיֵנְמיִמְל
)מד"מְלאָחיִנָה,י"ִרהLְָקִה.אeהאָיlְַעְמרBהָטאָתיְיַרBאcְִמcְ]ה

ןָנaַָרcְרqeיִאריLַtִףיֵלָי,לֶכBאאnֵַטְמלֶכBא
ליֵעְלe,לeסBtָמkְיֵוָהרqeיִאcְג"עא.ןָנaַָרcְִמיLִיִלMְִמיִנBLֵתNBֲעַל
הָאְמeטaְמ"מ,ףיִסBהdיֵלביLֵָחcְ,ןיִוLָםָניֵאלeסָפeאֵמָטcְעַמLְַמ
לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵארַבָסcְןאַמְלאlֶָא.קlֵַחְלdיֵלעַמLְַמאָלןָנaַָרְד
םLeאaְGןkֵםִא,םָתBוLְַהְלLֵיcְרַבָסָקיִא,רַבָסָקיאַמאָתיְיַרBאcְִמ
ןיֵאcְרַבָסָקיִאְו;ןָנaַָרְדיִנBLֵתNBֲעַלרezָמןָנaַָרcְרqeיִאאֵהְיהָיָאְר
ןָויkִֵמאlֶָאיֵפְטףיֵלָיאָלcְ,ל"יְו.יLִיִלMְִמףיֵלָייִכיֵהןkֵםִא,םָתBוLְַהְל
cְאָניֵזָחcִLְיִלLִיLֶהeקְמאeלָקְלcְַרaָמןָנezֲָעַלרNBתBLֵםִא,יִנkֵןיֵאן
אָתיְיַרBאcְלeסtִָמןָנaַָרְדאָרqeיִאןַניִפְלָיְו,אָתיְיַרBאְדִלןָנaַָרcְןיaֵקlֵַחְל
ַעBLֻהְייaִַריֵרLְָדאָהcְ,י"ִררֵמBאְו.אֵמָטBתNBֲעַלרezָמcְאָביִקֲעיaִַרְל
aְִל'יִנְתַמNְרBףzְלeַהםִעהָיhְַרְל,הָאֵמaִייBניְיַהיֵסezְלeאְדהָיBאָתיְיַר,

cִיֵדיִדְלdLְיִלLִַרְדיaָסָאןָנeֲעַלרNBתLֵיִנ:

ןַחLְkְַאאָל,ל"רְדאaָיlִַאןַניִמיְיָקcְאָכָה.אָתיְיַרBאcְהָאְמeטדַלְו
LְיִלLִאְדיBאןיֵא)מד"מְלאָתיְיַרBַטְמלֶכnֵאאBֶאלֶכlַָמי"עאLְןיִק,

לָכcְןיִיַדֲעהָרֵזְגהָרְזְגִנאcְGל"צְו.אkָיִאתֶפֶסzBיאַמe,ןָנaַָרְדיִנLֵיֵוָהזָאְו
יֵעָבְדאeהל"רcְ,אָמְקBאְלאkָיֵלהָנBבְלeםיִצֵעי"עְו.)נ'יֵפְדe',kִכְולֵסtBַה
aְב"פcְחelִןי)cַַהְמיִא).ולףpֵיִחיaַַהתwBֶדLיֵנְמיִמְלaֵיdאִרLBְוןLֵיִנ.

.ַעBLֻהְי'רְורֶזֶעיִלֱא'רcְםֶהיֵרְבcִִמיeLֵרָפְלאkָיִא,אָתיְיַרBאcְהָאְמeטדַלְוaִרַמאֹנםִא'יִפֲא,רַמBלkְ,אָתיְיַרBאcְהָאְמeטדַלְול"רטַקְנִדאָהְו
,ןָנaַָרcְרqeיִאאeהLֶ,תBעaְLֵLLָץֵמָחןֵכְו.יִנBLֵתNBֲעַלרezָמןָנaַָרְדיLִיִלLְ'יִפֲא,ַעBLֻהְי'רְללָבֲא;א"רְל'יִפֲאאָמְקBאְלאָתיְיַרBאcְטַקְנ,יnֵַניִא
רַבָסְויֵעָטָקיֵסBי'רcְםMeִמ,ע"רְואָניִנֲחיaִַרdcְיֵתlְיִמןיִתיִנְתַמaְיֵנָתְדאָהְו.ַעBLֻהְייaִַרְוא"ריֵרְבcִִמ:ַעBLֻהְייaִַרלLֶויָרָבcְִממ"רףיֵלָי
cְַרaִַרֵמריִאֵמיaִַהןַגְסאָניִנֲחיkֹרַמָאָקםיִנֲה,kִרַמָאָקְדaְמָסeC:תיִבָחLֶpBָלדַלdטקֵפְסeהָאְמ.tֵֵריLַהweסֵרְטְנ,kְגBןLֶpִסַנְכLָאֵמָטםָדָאם
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ןהיתשבךליתתנוביתכו
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וזמהלעמל'יבתואדאתבויתב
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ךכלההדבאלרוסאוהרוהט
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הרבשנשהמורתלש
םישדעונייה.הנוילעהתגב
רוב.הנותחת.ץ"ימםירוקש
.].חמתוחנמ[.תגהינפלש
.'וכרזעילאיברהדומ
דרתואלםאאיאקאנקסמא
יברהדומךירפןמקלו,אמטתו
יעבמרזעילאיברלעשוהי
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.'וכעשוהייברורזעילא
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דוביאללכהךליוןילוחהךותל
הלןיאהאמטהמורתשיפל
דרת.].חמתוחנמ[הנקת
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :וט

םיִרְמBאיאLַnַתיaֵ,אֵמhַָהְורָתpBַהְולbeיtִַה
ןיִפָרNְִנאםיִרְמBאה"בe,תַחַאkְןיִפָרNְִנןיֵא
kְְעַדאָקְלָסיִאְו.תַחַאzָCַרaִִמריִאֵמיcִַריֵרְבaִי
'רcְִמיֵסBי'רdיֵלרcְַהַמיאnַַא,רַמָאָקַעBLֻהְי
יֵסBייaִַר,ןָמְחַנבַרל"א.םיִנֲהkַֹהןַגְסאָניִנֲח
אָניִנֲחיaִַרcְִממ"ר,רַבָסאeהd,cְיzְֵעcַַאואָל
ַעBLֻהְי'רcְִמאָנֲא,ל"אְו.ל"אקםיִנֲהkַֹהןַגְס
dָניֵאיnֵַנַעBLֻהְייaִַרְלleיִפֲאַו,ל"אְו.'ָניֵמָאָק
ַעBLֻהְייaִַרְוא"רהֶדBמאָהcְ,הnִcַָהאיִה
LֶOBזףֵרBaִָמְצַעיֵנְפdזְוBaִָמְצַעיֵנְפd.ַאְוnַיא
יֵנאLָ.איִההcִָמeהcִָמ,הnִcַָהאיִהdָניֵא
]אבַרdָלףיִקְתַמ.ןיelִחדֵסְפֶהאkָיִאcְםָתָה
ל"א.םיִצֵעcְדֵסְפֶהאkָיִאיnֵַנןיִתיִנְתַמ,הָיְמְרִי
דֵסְפֶהְל,LְLeָחהeaֶרְמדֵסְפֶהְל)א,אָבָסאeהַה
תֶקBלֲחַמ,ןָנָחBיר"איqִַאר"א.LְLeָחאGטָעeמ
aְLֵL,לָבֲאבaְLֶעַבcִַהיֵרְבkֹלNBַרל"א.ןיִפְרaִי
'יִנְתַמ,ןָנָחBייaִַררַבָסָקאָמיֵנ,יqִַא'רְלאָריֵז
aְַהבַאheהָאְמcְאBאָתיְיַרeַהדַלְוheהָאְמ
cְַרaָןָנ,eִמיאַמcִִמ,םֶהיֵרְבcִַריֵרְבaִןַגְסאָניִנֲחי
,ןָנָחBייaִַררַמָא,]ביnֵַנרַמzְיִא.ןיִאל"א.םיִנֲהkַֹה
דַלְוeאָתיְיַרBאcְהָאְמheַהבַאaְןיִתיִנְתַמ
יaִַריֵרְבcִִמ,םֶהיֵרְבcִִמיאַמe,ןָנaַָרcְהָאְמheַה
לָבֲא,aְLֵLתֶקBלֲחַמe.םיִנֲהkַֹהןַגְסאָניִנֲח
aְLֶעַבcִַהיֵרְבkֹלNBַסְמאָמיֵל.ןיִפְרiַיֵלעיd,
ןיֵאםיִרְמBאש"ב,אֵמhַָהְורָתpBַהְולbeיtִַה
.תַחַאkְןיִפָרNְִנםיִרְמBאה"בe,תַחַאkְןיִפָרNְִנ
Lָםָתָהיֵנאcְהְלתיִאeטeִמהָאְמcְַרaָןָנ,
.םִיַדiַָהתֶאןיִאnְַטְמרָתpBַהְולbeיtִַה,ןַנְתcִ)ב
הָלְסְפִנְוהtְLָיִעLֶתtַַה)ג,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵל
הָאnְַטְמ,dָלְכָאְללBכָיבֶלkֶַהְו,םָדָאְללBכֱאlִֶמ
הָאֵמhְַהםִעתֶפֶרNְִנְו,הָציֵבְכaִןיִלָכֳאתַאְמeט
aַtֶחַס.Lָםָתָהיֵנאcְאָרְפַעaְהאָמְלָעeיִא.א
'יִפֲא,מ"רְליֵסBי'רל"אקיִכָה.הֶדBמיאַמ,יִכָה
,הָאֵמְטeהָיeלְתaִלֵקיֵמיkִ,לֵקיֵמcְַעBLֻהְי'רְל
dָניֵאיאnַַא,יִכָהיִא.אָלהָאֵמְטeהָרBהְטaִלָבֲא
,הָיְמְרִיר"א.איִההcִָמeהcִָמ,הnִcַָהאיִה
תַמֲחֵמeאְמְטLֶpִןיִקLְַמaְאָמְטLֶpִרNָָבaְאָכָה
Lֶיֵמְעַטְלמ"ראָדְזָאְו,ץֶרd,ַרְוaִייBיֵמְעַטְליֵסd.
אnֵַטְלןיִקLְַמתַאְמeטגרַמָאd,cְיֵמְעַטְלמ"ר
תַאְמeט)דרַמָאd,cְיֵמְעַטְליֵסBי'רְו;ןָנaַָרcְםיִרֵחֲא
,אָיְנַתcְ.אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןיִקLְַמ

קֵפְס

לLֶ.רָתpBַהְולbeיtִַה:אָתיְיַרaַָהםיiֵַסְמאlֶָא,אָכָהCיִרְצאָל.לbeיtִַה
):כקףcַ(ןBרֲחַא'ֶפaְןָלאָמיְיַקcְ.אָמְטLLֶpִֶדBקרaְNַ.אֵמhַָהְו:םיLִָדָק
cְרְזָגeןֶהיֵלֲעLֶiְַטnְאeַהתֶאiָפ"עאְו,םִיַדLֶאןיֵאBַטְמלֶכnֵםָדָאא,bָרְזe
הepָהkְיֵדLְַחםMeִמ,ףbeַהתֶאאnֵַטְלאGְוםִיַדiַָהתֶאתַהיִמאnֵַטְלןֶהיֵלֲע

leיִפֲאַו.םָתָהןיLְִרָפְמִדkְ,הepָהkְיֵלְצַעְו
,ןָנaַָרְדהָאְמeטeהיְיַלֲעתיִאcְ,יִכָה
,רָתBנְולbeיtִןיִפְרNBןיֵאcְש"ביִרְמָא
LֶַהןִמםיִאֵמְטןיֵאzBַהםִע,הָרhָאֵמ,
LֶהeַהןִמאֵמָטאzBש"כְו,הָרaִרְתeהָמ
eרLָָקאָלה"ב'יִפֲאַו.הָאֵמְטeהָרBהְט
'ָאְמeטרָתBנְולbeיִפְלתיִאcְםMeִמאlֶָא
יkִ,ריִאֵמיaִַרְליֵסBייaִַר.ל"אְו:ןָנaַָרְד
איִהdָניֵאיnֵַנַעBLֻהְייaִַרcְִמdיֵלתַפְלָי
Cיֵרtָ]גןnַָקְלB.eזaָןֵהןיִדBמcְ,הnִcַָה
הcִָמeהcִָמ:הnִcַָהאיִהdָניֵאיאnַַא
תיִבָחֶהאיִההָרeמְגהָרBהְטאָהcְ.איִה
יִרLְדaeיִאְלdָפBסcְםMeִמe,תאfַֹה
קqֵיֶהְלCיִרLֶvָ.םיִצֵעcְ:םִיַדaַiָיֵיneַטְל
LְzֵיֶהיqֵקBלֲחַמ:תBתֶקaְLֵL.Lֶןיִיַדֲע
:ןָנaַָרcְרqeיִאאlֶָאהָרBהhְַהלַעןיֵא
,הָרzBַהןִמרָבkְהָרְסֶאLֶpֶ.עַבaְLֶלָבֲא
,לkַֹהיֵרְבִדְו,fBִמהָלBדbְהָאְמeטEְלןיֵא
'ררַבָסָקאָמיֵנ:ןיִפְרNB,יֵסBי'רְלףַא
דַלְוaִאָניִנֲחיaִַרcְ'יִנְתַמcְ.ןָנָחBי
,ףיֵלָיdיpֵיִממ"רְו,ןָנaַָרcְהָאְמheַה
םMeִמe,ןָנָחBייaִַרLֵLטַקְנאָקְוַדְו
cְיֵלֲעתיִאdיִאqeרcְַרaָהןָנeאָמְעַטא
dָפְרNְָלאaָםִאלָבֲא;ריִאֵמ'רְד
aְֵמָחLְרַאְוaַמ,עBַרהֶדaִריִאֵמיcְןיֵא
NBג"עאְוןיִפְרcְסBָפdיִאְלaeד,cְואָל
יaִַרdcְיֵמְעַטcְ,ףיֵלָיאָקַעBLֻהְייaִַרcְִמ
Bא.ןיelִחדֵסְפֶהםMeִמםָתָהַעBLֻהְי
יaִַרcְִמריִאֵמ'ריnֵַנןָנָחBי'רְלאָמְליִד
ואָלריִאֵמיaִַרְדאָמְעַטְו,]דףיֵלָיַעBLֻהְי
ןיcִַהאeהcְ,אeהןָנaַָרְדאָרqeיִאםMeִמ
יaִַררַמָאָקcְיאַהְו,עaְַרַאְוLֵמָחְליnֵַנ
ל"א:טַקְנאָתlְיִמְדאָחְרBא,LֵLןָנָחBי
dיnֵַקְלe.רַמָאָקLֵLאָקוְוַדְו.ןיִא
tָיֵרC,ַאnַַררַמָאָקיאaִייBָניֵאיֵסd
עַבLְֶבd.cִיֵלעיiַַסְמאָמיֵנ:הnִcַָהאיִה
יaִַר.'eכרָתBנְולbeיtִַה:יֵסBי'רהֶדBמ
,ריִאֵמ'רְלdיֵלרַמָאָקְו,ליֵעְלל"איֵסBי
aְהאָהeיִרְמָאְדאaִֵהתיlִֵנלNְןיִפָר
kְִמ,תַחַאMeםcְיִפbeנְולBיִריִסֲארָת
אָלןָנaַָרְדאָרqeיִאaְלָבֲא,אָתיְיַרBאcְִמ
Lָרeַטְלneיֵיaַiָםִיַד.Lָיִמןַניִעְמpָd
יaִַרהֶדBמאָתיְיַרBאcְרqeיִאְבcִאָהיִמ
:dיֵלֲעהָאְמeטםLֵאkָיֵלcְג"עאְו,יֵסBי
Lָכםָתָהיֵנאe'.ְסיִמאָלאָהֵמzַiְאָעי
CָלאָמיֵאעַבaְLֶ'יִפֲאַו,ןָנָחBייaִַרְל
cִי'רגיִלְפBג"עאְו,יֵסcַהאָריִסֲא[,
אָלהָאְמeטםdLֵיֵלֲעןיֵאְוליִאBה
לbeיִפaְהֶדBמְדאָהְו.dיֵלןַניnֵַטְמ

הָלBעןיֵאְו,הָאְמeטתַרdzBָלהָדְרָי,םָדָאְלתיָאְרִנהlִָחzְִמeליִאBה.ןיִלָכֳאתַאְמeטהָאnְַטְמ:ןָנaַָרְדהָאְמeטםeLֵהיְיַלֲעתיִאcְםMeִמ,רָתBנְו
ריִאֵמיaִַריִאd,cְָלרַמָאָקיֵסBייaִַריאcַַואָהְו.הָרBהְטהָמeרzְאיִהleיִפֲאַו.חַסaַtֶהָאֵמhְַהםִעתֶפֶרNְִנְו:)הבֶלkֶתַליִכֲאֵמלֵסLֶzִtָדַעהnֶpִָמ
ריִאֵמיaִַרcְ.יִכָהיִא:תBעLָעַבaְLֶאָתיְיlַַעְמתַפְלןיcִַהאeהְו,איִההָליִכֲאתaַואָלְדאָכיֵהיֵסBי'רהֶדBמcְמ"שe,יֵרLָאָתיְיlַַעְמתletַיִפֲא
יaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִַרcְִמeהיִאdיֵלרcְַהַמe,אָניִנֲחיaִַרcְִמריִאֵמיaִַרףיֵלָיאָקאָה,יֵסBייaִַרdיֵלרַמָאָקcְרֶזֶעיִלֱאיaִַרהֶדBמיאַמ,ףיֵלָיאָניִנֲחיaִַרcְִמ
לֵקיֵמdcְיֵלןַניִעְמcְLָ,יnֵַנַעBLֻהְייaִַרְלleיִפֲאַו.dיnֵַקְלLֵרָפְמִדkְ,הnִcַָהןִמאיִהdָניֵאאָניִנֲחיaִַרcְִמתַפְלָיאָקְדאָה.dיֵלרַמָאָקיִכָה:ַעBLֻהְי
לֵקיֵמcְרַמיֵמְלאkָיִאיִכְו.אeהןיelִחדֵסְפֶהםMeִמםָתָהcְ,ןיִפְרNBןיֵאcְחַסֶפaְהָפיֵרaִNְהֶדBמ,דaַiָהpֶָאnְַטְירַמָאָקcְ,תיִבָחיbַaֵיֵפְט
aִNְהָפיֵר,aִלְתeהָיeההָאֵמְטeיִאְדאkָרַמיֵמְלאcְלֵקיֵמ,kְִדLְיֵלןַעַמdbַaֵתיִבָחיLֶpBָלדַלdטקֵפְסeהָאְמcְַגְירַמָאlֶpָה,eהְואָמָרְגאָנְתeַהאcִןי
aַiָלָבֲא,םִיַדaִהְטBיֵלהָרkָרַמיֵמְלאcְיִכָהיִא:לֵקיֵמ.cְַרaִִמריִאֵמיcְַרaִַא,ףיֵלָיאָניִנֲחיnַָניֵאיאdַהאיִהnִcִָמ,הcָהeִמcָאיִהה,cְאָהaְLֵLיִאkָא
יaִַרהֶדBמcְתַרְמָאאָהcְ,רqeיִאםLְֵלהָאְמeטםLֵןיdaֵיֵליִנLְאָליֵסBייaִַראָהְו.]וןָנaַָרְדהָאְמeטאkָיִאcְםָתָהיkִ,הָרBהhְַהלַעןָנaַָרְדאָרqeיִא
ריִאֵמיaִַרףיֵלָיריd,LַtִיֵליִנLְאָלcְןָויֵכְו;dיֵליִנLְאָלאָמְלַא,הָאְמeטםdLֵָלֲעאkָיֵלcְפ"עאְואָתיְיַרBאcְרqeיִאאkָיִאְוליִאBהעַבaְLֶיֵסBי
הָיְמְרִיר"א:אָתיְיַרBאְדהָאְמeטאֵמָטaְןָנaַָרcְרqeיִאןַניnֵַטְמיnֵַנאָכָה,אָתיְיַרBאְדהָאְמeטaְןָנaַָרcְִמהָאְמeטןַניִאnְַטְמcִרַמָאcְאָניִנֲחיaִַרcְִמ
ןיִאnְַטְמןיֵאןיִקLְַמרַמָאd.cְיֵמְעַטְלריִאֵמ'ראָדְזָאְו:ץֶרeaְLֶאְמְטLֶpִןיִקLְַמaְאָמְטLֶpִןBגkְ,יֵנָתָקcְהָאְמheַהדַלוְוaִאָמְטLֶpִרNָָבaְ.אָכָה
;אָתיְיַרBאcְִמאֵמָטcְ,הָאְמheַהבַאaְאָמְטLֶpִרaָNָיֵדֲהdaַיֵליִפְרNְָו,אָיlְַעְמרBהָטאָתיְיַרBאcְִמdיֵלהֵוָהְו,ןָנaַָרcְִמאlֶָא,ןיִלָכֳאleיִפֲאַו,םיִרֵחֲא
dָניֵאkָCְלִה,אָתיְיַרBאcְִמהֶזרNָָבְלeהeאnְיִטןיִקLְַמd.cְיֵמְעַטְליֵסBייaִַרְו:אָנLְאָל,dָלֲעןָנaַָרcְרqeיִאיnֵַנאkָיִאaְLֵL,cְהָרBהְטהָמeרzְיaֵַגְו
דיִהְסַמאָקBתָאְמeט]זBלןיִפיִסBמיאַמיֵסBייaִַרְלןיaֵריִאֵמיaִַרְלןיaֵ,ןkֵםִא,יֵיLeְקַאְלאkָיִאהָיְמְרִייaִַרְלe.אeהאֵמָטְואֵמָטcְ,הnִcַָהןִמאיִה
)והָדeהְיבַררַמָאָקcְדָלוָודַלוeְַאהָיְמְרִייaִַרcְ,יַניֵעaְהֶאְרִנְו.eהְלןַניִפְרNָןLBאִריֵדֲהaַיnֵַנאLְzַָהְו,יִנLֵל"הְועַגְנןLBאִרaְאָרwָיִעֵמ,אָניִנֲח'ר

יִלְכeaִאְמְטLֶpִןיִקLְַמaְאָמְטLֶpִרNָָבaְםָלBעְלe,'הָאְמheַהדַלוְוaִ'יֵנָתcְ'יִנְתַמְדאָנMָיִלרַתdaָיֵתlְיִמטַקְנe,יאַהיkelֵקַדיֵמְלLַחאָלְו,Cיֵמָס
LֶpִאָמְטaְLֶץֶר,cְוָהeהְלeַמLְןיִקLְִנiִהְוםיeאLְיִלLִַאְו,יLְןַניִעְמcִLְיִלLִמיezֲָעַלרNBתBLֵַאְו.יִנkַzִיִאיkְָקַאְלאLeס,יֵיBסףBףkֵןָויcְאןיֵאBלֶכ
leיִאcְ,הָוֲהןָנaַָרcְִמיִנLֵיnֵַנאָרwָיִעֵמ,ןָנaַָרcְִמיִנdLֵֵיLַeeְליִא,יLִיִלLְרNָָבְלןLBאִררaָNָיאַהdיֵליpֵַהְמאָקיאַמ,ןָנaַָרcְִמאlֶָאלֶכBאאnֵַטְמ
יaַiֵַאBkְאאcַָאבַרkְהָיְמְרִי'רCָחְרkָלַעאlֶָא.הlִָחzְןיNֲִעַנןֵהיִנLֵי"עleיִפֲאַו,ןLBאִרaְ]חעַגָנאָהcְ,ןָנaַָרcְִמeיָההlִָחzְ,ןֶהaָעַגLֶpָןיִקLְַמ
,pָdיִמןַניִעְמLָריִאֵמיaִַרְלe.אָתיְיַרBאְדיִנdLֵיֵלןַניִדְבָעןָנaַָרְדיִנcְLֵאָניִנֲח'רןַניִעְמLְַאְו,ןֶהaָאֵצkַiBהָאְמeטןיBNִעםיLִָדָק)ויִרְמָאd,cְיֵלאָריִבְס
cְLֵַרְדיִנaָןָנ,cְהeהָטאBַעְמרlְאָיcְאBמ,אָתיְיַרezֲָעַלרNBתBLֵאְדיִנBהְו,אָתיְיַרeַהאcִרְתִלןיeהְטהָמBהָרLֶpִNְַהםִעתֶפֶרhְהָאֵמ.eַרְלaִייBיֵס
אָל,בeתkַָהרcִaֵאֵלָמאָרְקִמdיֵלתיִאcְ,אָניִבָרְו.הnִcַָהןִמאיִהdָניֵאkָCְלִה,אָתיְיַרBאְדיִנLֵןַניִדְבָעאָתיְיַרBאְדיLִיִלLְאeהcְןָנaַָרְדיִנcְLֵ,ןַניִעְמLְַא
:ַעBLֻהְייaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִִמןֶהיֵרְבcִִמיאַמe,]טאLָיֵרaְאָנְמיִקBאְדkִןיִתיִנְתַמcְ,ןָנaַָרְדהָאְמeטתֶפֶסBתְלdָליֵקBמe,הָיְמְרִייaִַרdcְיֵלאָריִבְס

קֵפְס

;אֵמָטBקיֵפְס,י"הרaִיִא,א"ָביִרְלהLֶָקְו.עַגְנאָליִאעַגְניִאןַניִעְדָיאָלְו
,י"הרaִתiBִבָחיLְzֵןBגL,kְֵרָפְלי"ִרְלהֶאְרִנְו.רBהָטBקיֵפְס,ר"הרaִיִאְו
תBיeלzְןֶהיLְzֵאLְzַָהcְ,עַגָנןֶהֵמהֶזיֵאaְַעֵדBיBניֵאְוןֶהֵמתַחַאaְעַגָנְו
cְרַבzBהָר.cְִמןַניִפְלָיאָלqBהָטcְְרִבLeַהתiָקֵפְסדיִחBֶא)זאֵמָטlָרָבָדא
LֶiָכBיְהִללBתֶמֱאת,kְסןיֵעBלָבֲא;הָט
ןיֵא,הָרBהְטןֶהֵמתַחַאיאcַַוcְ,אָכָה
קֶרֶפaְןַנְתִדkְ.קֵפqִָמןֶהיLְzֵתBאnַטְל
Lְריִזָנ(םיִריִזְניֵנcַזנף.(,Lְםיִריִזְניֵנ
Lִֶמדָחֶאיִתיִאָרדָחֶאםֶהָלרַמָאkֶם
Lֶpְִרָקןיִאיִבְמ,אָמְטaַטןeהָרֳהָטְוהָאְמ.
eֵרָפְמLaַbְָמ',cְטקֵפְסיֵוָהeהָאְמaִי"הר.
ןaְַרָקאיִבָידָחֶאלָכcְ'יִרְמָאאָלה"פאַו
קַראָמְטִנאGיאcַַוcְםMeִמ,הָאְמeט
ןָנָחBי'ררַבָסָקאָמיֵנ:ןֶהֵמדָחֶא
עַמLְַמcְ,ה"פ.אָניִנֲח'ריֵרְבcִִמ'eכ
יִאaְLֵL.cְתֶקBלֲחַמרַמָאָקcְִמdיֵל
'יִפֲא,aְLֵLאָיְריִאיאַמ,ַעBLֻהְייaִַרcְִמ
aְַנ'הְו'דnֵי,kֵןָויcְיִאְלליֵזָאaeןיֵאְו.ד
,LֵLטַקְנִדאָהאָמְליִדcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ
יֵעָבcְםMeִמאlֶָא,'הְו'דיֵטeעַמְלואָל
,דBעְו.ןיִפְרNBה"דעַבaְLֶלָבֲארַמיֵמְל
cִיִאְלליֵזָאאָל'הְו'דְבaeד,cְןָויֵכcִLְיִר
aַאןֶהָלאָצְמִיהָליִכֲאBְרַהןיִלְכaֵה.
'זaְלָבֲארַמָאָקcְִמקיֵיָדcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו
ַעBLֻהְייaִַריֵרְבcִִמיִאְו,ןיִפְרNBה"ד
יaִַרְלןיִפְרNB'זְבcִןָלָנְמןkֵםִא,רַמָאָק
יֵנאLָםָתָהdcְיֵלאָריִבְסcִןָויkֵ,יֵסBי
cְיִאkָחדֵסְפֶהאelִלָבֲא,ןיaְאָלאָמְלָע
'זleaְיִפֲאןkֵםִא,דaeיִאְלליֵזָאcְג"עא
GִיאNְפְרeַהםִעhָזְבִדאָה,ת"אְו.אֵמ'
NBיִפֲאןיִפְרleַרְלaִייBִמ,יֵסMeםcְףיֵלָי
לeסtָףBרNְִליֵרcְLָאָביִקֲעיaִַריֵרְבcִִמ
ַעBLֻהְייaִַרcְִמcְןָויkֵ,ל"יְו.אֵמhַָהםִע
רqeיִאףיֵלָימ"רecְניִצָמאGְו,ףיֵלָי
דBמְלִלeנָלןיֵאאָרָבqְִמ,הָאְמheִמ
םֶהיֵרְבcִִמיִאלָבֲא.הָאְמheִמרqeיִא
מ"ר]יףיֵלָיְו,אָניִנֲחיaִַריֵרְבcִִמeניְיַה
רַמָאcְיֵסBייaִַרְו,הָאְמheִמרqeיִא
dיֵלאָריִבְסcִםMeִמ,הnִcַָהאיִהdָניֵא
ןַניִפְלָיאָלְואָתיְיַרBאcְהָאְמeטדַלְו
לָבֲא,eaְLֵLניְיַהcְ,ןָנaַָרcְרqeיִאdיpֵיִמ
aְיִא'זqeרcְאBיִמןַניִפְלָיאָתיְיַרpֵיd:

הֶאְרִנ.הָאֵמhְַהםִעתֶפֶרNְִנְו
ליֵזָאcְיאַהתnBַדְלBל

,ןיִפְרNBןיֵאaְLֵLלָבֲא,עַבLְֶלדaeיִאְל
kֵןָויcְיִאְלליֵזָאאָלaeֶאדlִָמאMeם
bְַרְדהָריֵזaַָר:ןָנaִייBיֵמְעַטְליֵסd.
dיֵלתיִאdיֵפeגיֵסBייaִַר,הLֶָק
אnֵַטְלןיִקLְַמתַאְמeט):חיףcַ(ןnַָקְל
אָכָהdיֵלתיִאְדאָהְו,ןָנaַָרcְםיִרֵחֲא
cְאBאָתיְיַר,aְLִַרתַטיaִַראָביִקֲעיaB
דBעְו.]כdיֵמְעַטְלהֶזןיֵאְו)ח,רַמָא
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