
.זיםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

אָמְעַטאeהיִדיִמ.יֵנֲהLְzַaַLkָיִא,בַררַמָאְו
,יֵנzָאiַָחaְְטַמתיaֵיֵקLְַמבַר,בַרְלאlֶָא
בַר.אָפbe.אnֵַטְמאiַָחaְְדַמיaֵיֵקLְַמלָבֲא
אָל,רַמָאלֵאeמeLְ.יֵנֲהLְzַaַLkָיִא,רַמָא
,יֵנֲהLְzַaַLkָיִארַמָאבַר.יֵנֲהLְzַaַLkָיִא
.רBהָטdיֵלeרְמָאְו,eהיְיpַיִמאָעLaְֶדֹקaְיִעיִבְר
eLְמeיִאאָלרַמָאלֵאLְzַaַLkָיִמֲח,יֵנֲהLִי
aְֶדֹקLaְיִמאָעpַהיְיe,רְמָאְוeיֵלdהָטBר.
aִLְניְיַה,בַרְלאָמָלeְרַאביִתְכִדaְםֶחֶל)א,הָע
אָנְמהLְָמַח,לֵאeמLְִלאlֶָא;ןֶמLֶָוןִיַיְודיִזָנְו
,ביִתB'kְפָנְכaִעַגָנְו')א,Bפָנkְעַגָנְוביִתkְיִמ.dיֵל
aְהַמMֶpָעַגaִפָנְכB.zָאLְַו')ב,עַמiַֹחרֶמאbַי,
eנֲעiַַו,אָמְטִיֲה,הlֵֶאלָכLaְֶפֶנאֵמְטעbִַיםִא
,לֵאeמLְִלאָמָלaִLְ.'אָמְטִיeרְמאiַֹוםיִנֲהkַֹה
;LְzַaַLיִאאָליnֵַנםָתָה,LְzַaַLיִאאָלאָכָהcְִמ
יאַמe,]אLְzַaַLיִאcְאָכָהאָנLְיאַמ,בַרְלאlֶָא
LְםָתָהאָנcְיִאאָלLְzַaַL.ןָמְחַנבַררַמָא
,תֵמתַאְמeטaְןֵהןיִאיִקedַ,aְבֲארaַהaַָררַמָא
.יLִיִלLְאָכָה,יִעיִבְרםָתָה,רַמָאאָניִבָר.ץֶרLֶתַאְמeטaְןֵהןיִאיִקaְןיֵאְו
zָאLְַו')ג,עַמiַַחןַעbַַויiֹרֶמאkֵַהםָעָהןfֶַהןֵכְוהbBַהיfֶגְו''הםֻאְניַנָפְלהB'.
aִLְניְיַה,בַרְלאָמָלeֶא;'אֵמָט'ביִתְכִדlִָלאLְמeַא,לֵאnַמְתיַא.אֵמָטיאeאָקיֵה
בַראָמיzֵיִאְו,אָרְטeזרַמרַמָא.ביִתkְ'םֶהיֵדְיהNֲֵעַמלkָןֵכְו'אָהְו.dַמְתַמ
eביִרְקִהleיִאkְבeתkַָהםֶהיֵלֲעהֶלֲעַמ,םֶהיNֲֵעַמתֶאeלְקְלzBCLֶwִִמ,יMִַא
aְטeהָאְמ.beבַר.אָפzַָמיֵנLְיֵקaְֵטַמתיaְַחiָיִוֵלְו,אzַָמאֵנLְיֵקaְֵדַמיaְַחiָא.
,םיִרֵחֲאתַאְמeטאnֵַטlְִמןַכcְ)ארַמָאcְ,לֵאeמdkִLְיֵלאָריִבְסיִאאָחיִנָה,יִוֵלְל
רַבָסיִאאlֶָא;ןLBאִרeaָהkelְיִעְגָנdcְָלתַחLְkַַמ,ןֶהָלLֵיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא
.dיֵלאָריִבְסלֵאeמCkִLְָחְרkָלַע.dָלתַחLְkַַמיִכיֵה,nָLַמןַכcְרַמָאcְ,בַרdkְָל
יaֵיֵקLְַמלָבֲא,אiַָחaְְטַמתיaֵיֵקLְַמיֵנָתcְ,בַרdkְָלרַבָסיִאאָחיִנָה,לֵאeמLְִלְו
דיֵבָעיLִיִלLְאָה,יLִיִמֲחדיֵבָעאָלְדאeהיִעיִבְר,]בeאnְַטיְמיnֵַניֵניִרֲחַאאiַָחaְְדַמ
אָלcְיִעיִבְראָיְריִאיאַמ,אiַָחaְְדַמיaֵיֵקLְַמיֵנָתcְ,יִוֵלdkְיָלרַבָסיִאאlֶָא;יִעיִבְר
.dיֵלאָריִבְסבַרCkְיָחְרkָלַע.יִדְבָעאָליnֵַניLִיִלeLְיִנleLֵיִפֲא,יLִיִמֲחדיֵבָע
zַאָיְנkְיֵתוָוdcְבַר,zַאָיְנkְיֵתוָוdcְיִוֵל.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַה,)ביִוֵלcַָהְוםiַןִי
;ןיִרBהְט,ץeחַלןָאיִצBהְוםיִנְפeaִאְמְטLֶpִ,אiַָחaְְדַמיaֵיֵקLְַמ,םִיnַַהְוןֶמMֶַהְו
יֵקLְַמ,יִוֵלןaֶַעBLֻהְייaִַררַמָאָהְו,יִניִא.ןיִאֵמְט,םיִנְפaִןָסיִנְכִהְוץeחeaַאְמְטִנ
aְֵדַמיaְַחiָאGרְמָאאecְֶאןַכlָאaִקְמBעַמְלואָליאַמ;ןָמeאְמְטִניֵטeaִםיִנְפ
ןָמBקְמaִאָהְו.םיִנְפaִןָסיִנְכִהְוץeחeaַאְמְטִניֵטeעַמְל,אָל.ץeחַלןָאיִצBהְו
,בַרdcְיֵתוָוkְאָיְנzַ.ןָמBקְמeaִאְמְטLֶpִאlֶָאןַכecְרְמָאאG,רַמָאָקיִכָה.רַמָאָק
.ןיִרBהְט,עַקְרaַwַןיaֵםיִלֵכaְןיe,aֵאְמְטLֶpִ,אiַָחaְְטַמתיaֵיֵקLְַמ,םִיnַַהְוםcַָה

ןaַָר

ןִיַיאָמְלַא.LֶדBקaְיִעיִבְרeרֲהLֶhִ.יֵנֲהLְzַaַLkָיִא:ןnַָקְל.בַררַמָאְו
,ןָנaַָרcְןיִקLְַמתַאְמeטיִאְו;eאhַnְיִמe,eהְניִנאiַָחaְְטַמתיaֵיֵקLְַמcְ,ןֶמLֶָו
eהְלקיֵדaָאָקןָנaַָרcְתBאְמeטaְיnֵַניִאְו.eהיְיַלֲערeזְגאָלcְתַרְמָאאָה
הָיָהLֶאיִבpַָהיbַַחיֵמיaִןיִקnַLְַהלַעהָאְמeטרַזְגִנרָבְכe,יֵנֲהָכְליbַַח
,בַרְלאָיLְַק,הָלBדbְַהתֶסֶנkְיLְֵנַאֵמ
cְרַמָאאָהcְַמןַכnָL,יִאש"כְו
aִאְדBִמאָקאָתיְיַרLְzַַקיֵעLְבַרְלאָי.
ףֵסBיkְאָלְדeןָנaַָרcְִמרַמיֵמְלאkָיֵלאָהְו
aֶיןBרֶזֶע,cְַאwְאָלאָרtָגיֵל,cְַמLְעַמ
cְהיְיַלֲעתיִאeטeאְדיִא,הָאְמBאָתיְיַר
אlֶָאאָמְעַטאeהיִדיִמ:ןָנaַָרְדיִא
,בַרְלאlֶָאהLְֶקַמהzַָאםeלkְ.בַרְל
יbַַחםָלBעְל.יאַהdיֵלאָיLְַקאָלבַר
aִַרְדaָןָנaָהְלקיֵדe,eתַריֵזְגהָרְזְגִנרָבְכ
אaָיlִַאבַרְלe,ןיִקnַLְַהלַעהָאְמeט
יֵקLְַמבַרcְ,יLְֵקיzִאָלרֶזֶעBיןaֶףֵסBיְד
aְֵטַמיaְַחiָאzָיֵנaְדֵעeתBLֶילBףֵס,
לָבֲא,םִיַמָוםcָ,םִיַחaְָטnִַההֵקLְַמ
םֵהLֶןֶמMֶַהְוןִיiַַה,אiַָחaְְדַמהֵקLְַמ
הָאְמeטןָנaַָרeרְזbָ,ַחaְֵזnִַההֵקLְַמ
יאַהcְתBאְמeטרֶדֵסְבִדeניְיַהְו.eהיְיַלֲע
'ֶקLְַמeלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאאkָיִאאָרְק
הBNָעהָאְמeטןָנaַָרcְִמcְ,הֶקLְַמאnֵַטְמ
kַiBאֵצaָd:יִמkְעַגָנְוביִתkְפָנBלֶא
,םֶחaַlֶעַגָנץֶרMֶַהLֶעַמLְַמcְ,םֶחlֶַה
cְאִריֵוָהםֶחֶלLBהַמ;ןMֶpָעַגaִפָנְכB
אֵמְט':יִנLֵםֶחֶלdיֵליֵוָהcְ,םֶחlֶַלעַגָנ
בַאאeהLֶ,תֵמאֵמְטד"סק.'Lֶפֶנ
רֶדkַqֵ.'הlֵֶאלָכaְ':ץֶרkְLֶהָאְמheַה
LֶtֵַריLְנe,תֵמאֵמְטaְםֶחֶלְו,םֶחֶלaְדיִזָנ
eרְמָאLְzַaַL.cְיִאאָלאָכָהcְִמ:'eכְו
eרְמאiַֹו'ביִתְכִדkְ,אֵמָטיִעיִבְרdיֵל
eהיִאְו.LְzַaַLיִאאָליnֵַנאָכָה:'אָמְטִי
aְהַמMֶpָעַגaִפָנְכBהְלרַמָאe,cְיֵליֵוָהd
LֶיִמֲחןֶמLִי,eִמMeיֵליִרְמָאיִכָהםd
יnֵַנץֶרLֶיbַaֵרַמָאcְ.בַרְלאlֶָא:רBהָט
eרְמָאcְאָנLְיאַמ,eהיְיpַיִמאָעaְיִעיִבְר
.תֵמתַאְמeטaְןֵהןיִאיִקaְ:רBהָטdיֵל
,יִעיִבְרaָdהBNֶעיLִיִלMְַהLֶםיִעְדBיְו
,ץֶרLֶתַאְמeטaְןיִאיִקeaְיָהאGְו
eבְסeןיִרLֶןיֵאLְיִלLִעיBNֶהaָd
ןיִאיִקeaְיָהאG.רַמָאאָניִבָר:יִעיִבְר
aִיִעיִבְרaְקBֶדLkְַגְו,לָלaֵתֵמיLְיִלLִי
aְקBֶדLaְיִמאָעpַהיְיe.cְאֵמְט'יאַה
תֵמאlֶָאתֵמאֵמְטואָל,אָרְקL'cִֶפֶנ
יִבֲאתֵמL;eֶפֶנתַאְמeטרַמBלnָL,kְַמ
,יִנLֵןִיַיְו,ןLBאִרדיִזָנְו,בָאםֶחֶלְו,תBבֲא
.'Bגְו'רֶמאiַֹויbַַחןַעiַַו':יLִיִלLְןֶמLְֶו
םֶהיֵדְיהNֲֵעַמלkָןֵכְו'אָרְקdcִיֵפיֵס
אָמָלaִLְ:'אeהאֵמָטםeLָביִרְקַירLֲֶאַו
הNֲֵעַמלkָיִכְו,הָאְמeטתBכְלִהaְןֵהןיִאיִקLֶaְרַחַאֵמ.dַמְתַמאָקיֵהeמְתיַא:אֵמָטםֶהיֵדְיהNֲֵעַמְליֵרָקְדeניְיַה,יֵנֲהLְzַaַLkָיִארַמָאcְ.בַרְל
.יִוֵלְלe:תBריֵבֲערָאaִLְיִנLֵתִיַבaְןֶהיNֲֵעַמeלְקְלַקLֶiְ,אaֵַנְתִמהָיָהןַמְזרַחַאְל.םֶהיNֲֵעַמeלְקְלLֶwִ:עַמLְַמאָהיִמzְואָל.'ןֵכְו':אeהאֵמָטםֶהיֵדְי
cְְדַמיֵנָתaְַחiָאָכָהְו,אkְָוןִיַיביִתLֶןֶמcְִמhַnְאe:יֵלרַבָסיִא.אָחיִנאָהdaְיִמאָהlְאָתkִLְמeלֵא,cִןַכְדcְיBףֵסaֶיןBרֶזֶעcְִמןַכlְַטnֵןֵהםיִרֵחֲאא,
אָרְדqִַאואָלְו.ןLBאִרeaָהekelְעְגָנcְ:'אָמְטִי']גרַמָאָקcְ'הlֵֶאלָכLaְֶפֶנאֵמְטעbִַיםִא'ביִתְכcִיאַהְל.dָלתַחLְkַַמ:ןֶהLaֵָיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא
ןיִקLְַמןיֵאLֶ,ןֶמMֶַלBאnְַטְללBכָיאGןִיiַַהLֶיֵנtְִמ,אָמְטִיאGןBרֲחַאָהלַעBלeרְמָאְו,רֶדqֵַהלַעםָלֵאLְהlִָחLֶaַzְ.יֵנֲהLְzַaַLkָיִאאָלְו,טַקְנאnַָק
aְֵדַמיaְַחiַָטְמאnְןיִאLeםcָרָב;eַבְלqBףLְִיםִא,םָלֵאbַַהעhָמְצַעאֵמBaְֵאלָכlֶה,kְלBארַמBaָאהֶזBaָרְמָאְו,הֶזeיֵלd'ֶא:'אָמְטִיlָרַבָסיִאא
:אָיLְַקיִוֵלְלאlֶָא,אiַָחaְְטַמיֵנezָהיִאcְ,אָיLְַקאָלdיֵפbeבַרְלאָמָלaִLְ.אָרְקcִ'אָמְטִי'יאַהְל.dָלתַחLְkַַמיִכיֵהnָLַמןַכcְרַמָאcְבַרdkְיֵל
הָוֲה,ןֶמLֶיאַההָוֲהיִעיִבְריִאאָה;ביִתBkְפָנְכaִעַגMֶpָהַמcְ,ןֶמMֶַההָוֲהיLִיִמֲחcַםMeִמdיֵתlְיִמְלLיֵרָפLְzַaַL,eיִאאָלרַמָאcְ.לֵאeמLְִלְו
אiַָחaְְדַמהֵקLְַמלָבֲא,אiַָחaְְטַמהֵקLְַמףֵסBילBLֶתeדֵעaְאֵנzָיִא.אָחיִנאָה:םיִרֵחֲאןיִאnְַטְמןיִקLְַמאָמְלַא,dָלaְִקןִיiַַהןִמcְג"עאְו,אֵמָט
dיֵלדיֵבָעאָליִעיִבְראeהLֶןִיiַַהְו,הָוֲהיLִיִמֲחcַםMeִמaeLיLִיֵוָהאָלcְיאַהרַמָאְוליֵעְלdיֵתlְיִמְלLיֵרָפecְניְיַה,eאnְַטְמיnֵַניֵניִרֲחַאleיִפֲא
יִאleיִפֲא,הָוֲהיLִיִמֲחcַםMeִמליֵעְלLיֵרָפcְאָיְריִאיאַמ,יִוֵלkְאiַָחaְְדַמאֵנzָיִאאlֶָא.יִעיִבְרdיֵלדיֵבָעהָוֲה,יLִיִלLְןִיַיהָוֲהיִאאָה;יLִיִמֲח
,qֵCַנְלןִיַיָוםִיַמe,הָקיִרְזִלםcָןBגkְ,ַחaְֵזִמםLֵלַעןיִאָרְקִנLֶדBקלleLֵֶאלkָ,רַמBלkְ.אiַָחaְְדַמיaֵיֵקLְַמ:דיֵבָעאָלןֶמLְֶליLִיִלLְ,יִנLֵןִיַיהָוֲה
הָדְרָיאGיֵרֲהLֶ,םיִרֵחֲאאnֵַטlְִמ.ןיִרBהְט:ַחaְֵזnִַלדBעןיִיeאְרןיֵאLֶ,אֵצBיeaְלְסְפִנְו.ץeחַלןָאיִצBהְו:הָרָזֲעaָ.םיִנְפeaִאְמְטLֶpִ:תBחָנְמִלןֶמLְֶו
ןָסיִנְכִהְו,ןֶהיֵלֲעאiַָחaְְדַמםLֵאֵהLֶiְםֶדBק.ץeחeaַאְמְטִנלָבֲא:יbַַחתַאeבְנkִןיִאֵמְטיאcַַוןָמְצַעןֵהְו.םיִרֵחֲאאnֵַטְלהlִָחzְִמהָאְמeטתַרzBןֶהָל
ןַניִרְמָאאָלְו,ןיִרBהְטץeחַלןָאיִצBהיֵנָתָקC,cְיֵרtָאLָיֵרַא.יִניִא:dָעיִקְפִהיִמeןֶהaָהָדְרָירָבkְןָתָאְמeטְד,םיִרֵחֲאאnֵַטְלleיִפֲאַוןיִאֵמְט,םיִנְפִל
zָחeטלeֶא:ַעֵרְפַמְלןָתָאְמlָאaִקְמBןָמ.aִעַמְלאָל:םיִנְפeאְמְטִניֵטeaַחeםיִנְפִלןָסיִנְכִהְוץ.kְיִלץֵרָתְמִדMָאָנaְיִמְדאָפיֵסlְאָת,cְַמיִכָהLְֶאעַמlָא
kְLֶpִאְמְטeaִקְמBןָמ.eִמMeםcְַסאָלiְיֵמיdרֵפְלeLָיִמְדאlְאָת,tָיֵרCיֵלdאָהְוaִקְמBרַמָאָקןָמ,cְַמLְעַמkָןַמְזלLֶןֵהaִקְמBהְטןָמBתְוןיִרeאָל:

ןaַָר

לֶאץֶרeLֶניְיַה'Bפָנְכaִעַגָנ'cְ,ה"פ.eהיְיpַיִמאָעLaְֶדBקaְיִעיִבְר
לֶאְו'cִאָנLְיאַמcְ,ת"רְלהLֶָקְו.'eכְודיִזpַָהלֶאםֶחlֶַהְוםֶחlֶַה

kָהֶיְהִי'לָכֲאַמלtֵריeLBאBלֶאkָילָכֲאַמלBִמרֵתkelָעְו.םBָל,דnָקַחָדה
LְמeץֵרָתְללֵאaְהַמMֶpָעַגaִפָנְכB,לֶא'אָמיֵלkָלָכֲאַמל'cַעְו.אָקְוBָל,דnָה

,דBעְו.'ףָנkָ'ץֶרLְֶלבeתkַָהאֵרBק
cִֵרָפְמLיִעיִבְרםָתָה,אָניִבָרaְֶדֹקL,
בַאהNֲֶעַנםֶחlֶַהLֶ,יLִיִלLְאָכָה
אָמיְיַקאָהְו°,תֵמaְַעֵגkְLֶpBהָאְמheַה
ןיֵאLֶרָבcָלָכcְ))ג:חכהcִָנ(תֶלnַtֶַהaְןָל
בַאהNֲֶעַנBניֵאהֶוְקִמaְהָרֳהָטBל
הNֲֶעַנןיֵאcְ,רַמBלLֵיeהיִמ°.הָאְמheַה
םָדָאאnֵַטְלאָקוְוַדeניְיַההָאְמheַהבַא
בַאהNֲֶעַנןיִקLְַמeןיִלָכֳאָללָבֲא,םיִלֵכְו
עַגָנץֶרMֶַהcְ,ת"רLֵרָפְמe.הָאְמheַה
aַkֲָעַנְוףָנNָאִרהLBַהְו,ןkַָהלֶאףָנlֶםֶח
ןִיiַַהלֶאCָנָהֵמדַחְו,דיִזpַָהלֶאBא
לֶאְו',]דהLָלLְיֵרֲה,ןֶמMֶַהלֶאBא
kְָרַאיֵרֲה'לָכֲאַמלaָרֶדֵסטַקָנְו.הָע
kַָמלָכֲאַמףָנLְלָכֲאַמהֶק,cְאָלaָיֵע
לֵאeמLְִלְו.aBאֵצkַiBהNֲֶעLֶiַטַקְניִמְל
cִָמקיֵיcִביִתְכ'aִפָנְכB',ֵמָחיֵרֲהL.
רַמָאcְאָניִבָרְלריLַtִיֵתָאאLְzַָהְו
תֵמaְַעֵגpBַהףָנkַָהLֶ,יLִיִלLְאָכָה
:םיִלkֵַהלkָןיִדkְהָאְמheַהבַאהNֲֶעַנ

לָבֲא
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י"שריטוקיל
]תוטמשהבספדנ[

=
םלשהרואהרות

LֶדֹקרַֹשLaְיִאאOִָיןֵה)א
aִףַנְכaִדְגBעַגָנְוaִפָנְכBלֶא
ןִיiַַהלֶאְודיִזpַָהלֶאְוםֶחlֶַה
לָכֲאַמלkָלֶאְוןֶמLֶלֶאְו
םיִנֲהkַֹהeנֲעiַַוcָLְקִיֲה
]בי,ביגח[:אeGרְמאiַֹו

אֵמְטעbִַיםִאיbַַחרֶמאiַֹו)ב
אָמְטִיֲההlֵֶאלָכLaְֶפֶנ
eרְמאiַֹוםיִנֲהkַֹהeנֲעiַַו

]גי,ביגח[:אָמְטִי
םָעָהןkֵרֶמאiַֹויbַַחןַעiַַו)ג
יַנָפְלהfֶַהיbBַהןֵכְוהfֶַה
הֵֹשֲעַמלkָןֵכְוָיְיםֻאְנ
םeLָביִרְקַירLֲֶאַוםֶהיֵדְי

]די,ביגח[:אeהאֵמָט

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

'יע)ב,].זטףדליעל[)א
,ו"הה"פמ"בםילכאתפסות
ה"פ)ד,:דקףדןיבוריעבו)ג

.ב"ה

ס"שהןוילג=
שדוקביעיברה"ד'סות
.תלפמהבל"ייקאהו'וכו
ל"צוהזמםולכרכזנאלםש
ב"עדקןיבורעףוסחכומדכ
ה"ד'סותב"עהכק"ב'יע
.ל"יוהימד"אב:יתיימקו
א"עגכהגיגחןבאירוט'יע

:בוחתתמה"ד

םינויצותוהגה=
אלדאכהאנשיאמ]א
םתהאנשיאמושבתשיא
ה"כו,י"תכ(שבתשיאד
:)חסקתזמריגחש"וקליב
ה"כוואמטמל"צדנ]ב
ירמאקדל"צ]ג:י"תכב
'סותב]ד:)םימהתוראב(
ךנהמדחו'יגהץ"נאש
ל"צדנ]ה:לכאמלכלא

:םייברקה

לאננחוניבר=
שובתשא)ישא(בררמאו
םינהכהועטרמולכינהכ
םירוכזהםלוכולאיכםרמאב
ןהןיאמטדללכמואמטנאל
ןייהיכרבסברדללכמ
'מטמוןיקשמןהשןמשהו
'יקרפו.שממןכדרמאךיאו
ברלאלאאמעטאוהידימ
אלאהשקת]םולכ[)רמולכ(
ברינתאידהבאהברדאברד
ןהוןכדאיחבטמתיבהקשמ
רמימלןניעבדכםדהוםימה
'יחבדמתיבהקשמלבאןמק
חבזמהלעןיכסנמשןייהןוגכ
ןיצמקהםעןיבירקמשןמשהו
ןהשבררמאאל)אמטמ(
ועטואמטמאלאןכד
.אמטמןיאורמאש'ינהכה
רמאדברירבדונרכזהשכו
ראבלונכרצוהינהכשבתשא
בראפוגונרמאךכיפלומעט
ובישהשינהכשובתשארמא
ישילשביעיברעגמלע
וניאורוהטאוהשםישדקב
רמאלאומשולוספאלא
והיינימאעבשדקבישימח
הכלהכובישהואיבנהיגח
תחכשמברלאמלשב.רוהט
לאשיעיבריכארקמהןמהל
רמאנשםינהכהןמאיבנהיגח
ףנכבשדקרשבשיאאשיןה
עגנוץרשובעגנשודגב
עגנואמטהודגבףנכברשבה
ואדיזנבואםחלברשבהדוע
לאולאועגנוןמשבואןייב
לשףנכהאצמנלכאמלכ
ןושארדלוץרשבעגנשודגב
אצמנובאאוהץרשהיכ
רשבהוןושארדלוובעגונה
ולאוינשדלוףנכבעגנש
וללהןיקשמהודיזנהוםחלה
ישילשדלורשבבועגנש
אצמנולאבעגנשלכאמהו
םהלרמאולאשו.יעיברדלו
ואלואלכאמהשדקיה
רמולכשדקאלובישהוועטו
חיכומהולכאמהלספנאל
םלאשודבללכאמהלעש
דיחיןושלשדקיהורמאב
עמשמדושדקיהרמאאלו
רמאלאומשו.הברהםירבד
הזמקיידוןלאשישימח
איבמשופנכבבתכשבותכה
עצמאברחארבדעגמ
ונרכזהשהעבראהולאמרתי
לכהירבדלוםירבד'האצמנש
ךכיפלורוהטשדקבישימחה
:ינהכשובתשאאלרמא
רמאיוארקיאהמןניבתומו
לכבשפנאמטעגיםאיגח
םינהכהונעיואמטיההלא
ןלוכולא'יפאמטיורמאיו
אמטנשדגבהףנכחכמואב
היהתםאןלאשרזחוץרשב
עגנושפנתאמוטהאמטףנכה
)אןושארדלורשב'שענווב
ןנתדבאשפנתאמוטהיכ
ץרשהתואמוטהתובא
'וכותמאמטוערזתבכשו
ראשודיזנהוםחלהועגנו
לכאמהעגנורשבבןיקשמה
ןיקשמהולאבואםחלב
ןושארדלורשבהאצמנש
ינשדלווללהוםחלהו
ואצמנישילשדלולכאמהו
תמאמטבאניבררמאשומכ
לאומשלווהיינימאעבישילש
ופנכעגנשהמברמאש
רבדרשבלףנכהןיבסינכמש
תודלוהעבראהנהרחא
ןהןיאיקבקירפו.ןורחאב]ועט[אלוןושארבועטיאמאברלאלאוהייוורתבשובתשאאלדלאומשירבדלאצמנאמטורמאו
ורמאוינהכשובתשארמאדברלאמלשב:ץרשתאמוטבןהןיאיקבןיאושדקבאוהלוספתמאמטביעיברהיכתמתאמוטב
רוהטיכרמואויעיבראוהשאמטהןיבירקמרמולכאוהאמטםשובירקירשאואיבנהיגחןוהללקימדונייהרוהטאמטהלע
ןיבירקמשהמיכםהלרמואהמלתואמטבןהןיאיקבווהיינימאעבישימחרמאדלאומשלאלאאוהאמטיכםיעדויםניאואוה

לאננחוניבר
]ארוטמךשמה[

לאומש'יחדו.אוהאמט
איבנההמתמאקיהומתא
םשובירקירשאיכורמואו
וניאםולשוסחאוהאמט
יכוהילע'ישקאו.אמט
םחיכומאלהורבדמםחבשב
םהידיהשעמלכןכורמאנש
םיערםהישעמלכשללכמ
ליאוהרמאקיכהןנינשו.םה
רשאוןילקלוקמןהישעמו
אמטולאכןוצרלוניאובירקי
ץראדומלתבונאצמו.אוה
)דהטוס'סמףוסבלארשי
ונשריפוהימ'יפההזלבורק
המונבתכוונלבקשהמ
יתשירמאןמת.ונאצמש
תאאיבנהיגחלאשתולאש
יוארכובישהתחאבםינהכה
אשיןהיוארכאלשתחאבו
ףנכ'וגושדקרשבשיא
םחלינששדקרשבהלחת
לכוןמשוןייישילשדיזנו
שדקביעיבריעיברלכאמ
אלאלורמאווהיינימאעב
שדקביעיברהשיוארכובישה
אמטעגיםאיגחרמאיולוספ
אמטףנכההיהתםא'וגושפנ
אמטיולאלכבהעגנושפנ
אמטיורמאיוםינהכהונעיו
אמשמורמאו.יוארכובישה
יעיברורזגשםדוקןנחוי'רד
יוארכםיתשבוםלאששדקב
ליאלעדיעה:והובישה
יכדאיצמקליא'יפאיצמק
.רוהטאוהשבגחןיממםש
םימהאיחבטמתיבהקשמ
]הםינבקרקהןהבןיחידמש
היהבר.םיחבטמהתיבב
ףסוידיעהשוזתודעהנוש
איחבטמתיבהקשמרזעויןב
ןהוםדהוםימהןהוןכד
תיבבדימתןייוצמה
הנושהיהיולו.םיחבטמה
הקשמרזעויןבףסויירבד
םימהוםדהןהואיחבדמתיב
םימהוקרזנםדהןמשהוןייהו
ברקןמשהוןייהןכוךסנתמ
רבסיולוםיצמקהםע
אמטלמןכדינתדלאומשכ
שיןמצעתאמוטלבאםירחא
לכאמלוהנימקומוןהב
אוהיכיגחלםינהכהורמאד
ןמשוןייבועגנדואלאמט
לעאלאאמטורמאוילעאלו
םושמוודגבףנכבעגנדלכאמ
ברו.אמטורמאיכה
אלאוקלחאללאומשו

םידומלכהןמשבוןייבלבאםירחאאמטלמןכדרמואהזושממןכדרמואהזשםימהוםדהןהשאיחבטמתיבהקשמב
אמטןמשהוןייהחכמאבהלכאמהאוהויעיברהשללכמרוהטרמאווהיינימאעבישימחלאומששריפדמאמטמימנינירחאד
ץוחלואצישפ"עאו'וכוםינפבאמטנשאיחבדמתיבהקשמןמשהוןייהוםימהוםדהיולכאינת:םעגממאמטנשאוה
רמואןועמש'ררוהטםילכבןיבועקרקבןיבואמטנשאיחבדמתיבהקשמםימהוםדהברכאינתו.ןידמועןהןתרהטב

.בשיילהוצמווהיינימיעבישילשדאניברכןשקמהירבדב'יפךאיהוומצעבקיסמשומכושדקביעיברלאשוזהלאשבםגאהע"צוניברירבד)אח"רלעהמלשקשח

äå÷ãùìòéìåéðùîúàîðåîøúéäåãéúùôõò"äá"øîðçíîàéøæ"ìðìá"òë"áëñìåúùì"è



םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :זי

עַקְרaַwַ,ןיִאֵמְטםיִלֵכaְ,רֵמBאןBעְמLִ]אןaַָר
ןיִקLְַמתַאְמeטד"מְלleיִפֲא,אtָtָר"א.ןיִרBהְט
cְאBַמ,אָתיְיַרLְיֵקaְֵטַמתיaְַחiָאָתְכְלִה)א(א
bְָליִריִמd.הבַרל"אeאָנaְיֵרdcְבַרְלןָתָנבַר
tָtֶָאְו,אlָטןיֵא)א,רָזָעְלֶא'ררַמָאְדאָהאeהָאְמ
]בףֵסBידיִעֵהיֵרֲהLֶ,עַדzֵ.רwָיִעלkָןיִקLְַמְל
aֶיןBיִארֶזֶעLַמלַעהָדיֵרְצLְיֵקaְֵטַמתיaְַחiָא
cְאָתְכְלִהיִאְו.ןַכbְָליִריִמd,יִמןַניִרְמָגיִמpָd.
תַאְמeטרַמָאcְש"ראָהְו,יMִַאבַרְלאָניִבָרל"א
ןBעְמLִ'רְויֵסBי'ר,אָיְנַתcְ)ב,אָתיְיַרBאcְןיִקLְַמ
אָכָהְו;ןיִאֵמְטןיִלָכֳאָל,ןיִרBהְטםיִלֵכְל,םיִרְמBא
עַקְרaַwַ,ןיִאֵמְטםיִלֵכaְ,ןBעְמLִ]אןaַָררַמָאָק
הַמםיִלֵכaְיlִהַמ,איִהאָתְכְלִהיִאְו.ןיִרBהְט
lִיaַwַַק.עַקְרLְבַררַמָא.אָיtָtָתַרְמָאְדאָה,א
aַwַהְטעַקְרBןיִר,GאLָנeֶאבlָלָבֲא,םִיַמאcָם
,תיִעיִבְריֵוָהְדאlֶָאןָרָמֲאאָליnֵַנםִיַמe.אָל
לָבֲא;תBרpBיִצְוןיִטָחְמdיaֵליaְִטַהְליֵזֲחcַ)ג
הָדeהְייaִַר)ב,רַמרַמָא:ןיִאֵמְט,תיִעיִבְריֵוָהאָלג
הָדeהְייaִַררַבָסcְאָרְמיֵמְל.אֵמָטלkַֹלרֵמBא
.אָתיְיַרBאcְםיִלkֵ]גתַאְמeטאnֵַטְלןיִקLְַמתַאְמeט
,BCתָוםִיַרBחֲאןֶהָלLֶiֵLםיִלkֵַהלkָד,]דןַנְתָהְו)ד
kְגBַהןkַָהְוםיִרkְתָסBַהְותOַwִַהְוןיnַצְרeןיִפ,
אָמְטִנאaBGַגאָמְטִנ,aBַגאָמְטִנBכzBאָמְטִנ
zBכB.הְיר"אeה,הָדaַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִר,
LֶpִאְמְטeַמתַמֲחֵמLְאְמְטִנלָבֲא;ןיִקeתַמֲחֵמ
Lֶאָמְטִנ,ץֶרzBכBַגאָמְטִנaB,ַגאָמְטִנaB
ןיִקLְַמתַאְמeטzָCְעַדאָקְלָסיִאְו.BכzBאָמְטִנ
תַמֲחֵמאָמְטִניlִהַמ,אָתיְיַרBאcְםיִלkֵאnֵַטְל
בַררַמָא.ץֶרLֶתַמֲחֵמאָמְטִניlִהַמןיִקLְַמ
אָניִבָר.הָדeהְי'רaBרַזָח,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְי
ןיִאaַָהןיִקLְַמaְאָה,רַדֲהאָלםָלBעְל,רַמָא
תַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמaְאָה,םִיַדָיתַמֲחֵמ
Lֶַא,יִכָהיִא.ץֶרcְיֵנָתaַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִר
LֶpִאְמְטeַמתַמֲחֵמLְלְפיִל,ןיִקBיֵנְתיִלְוג
aְָדיִדd,aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרaְַמLְַהןיִקaָןיִא
תַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמaְלָבֲא,םִיַדָיתַמֲחֵמ
Lֶאָמְטִנ,ץֶרzBכBַגאָמְטִנaB,ַגאָמְטִנaB
,אָרwָיִעֵמןיLַpְִדkִאzְָרוeַַחְמאlֶָא.BכzBאָמְטִנ
םיִלkִֵמ,eהְלאָיְעaַיִא.הָדeהְייaִַרaBרַזָח
יֵסBייaִַרkְןיִלָכֳאaָלָבֲא,dיaֵרַדֲהַדאeה
יֵרְמַגְלאָמְליִדBא,dיֵלאָריִבְסןBעְמLִיaִַרְו
ןָמְחַנבַררַמָא.ריִאֵמיaִַרdkְיaֵרַדֲה
aַקָחְצִירzָאLְה,עַמ(tָהָרLֶMָיֵמהָתְת
,רֵמBאהָדeהְייaִַרו.]האֵמָטdָרaְNָ,תאhַָח

aָלְטe

)וליֵעְלרַמָאd,cְיֵמְעַטְלןBעְמLִ]אןaַָר.ןיִאֵמְטםיִלֵכaְרֵמBאןBעְמLִ]אןaַָר

הֶקLְַמקֵפְסיbַaֵאָיְנַתְדkִ.םיִרֵחֲאאnֵַטְל'יִפֲאַו'יְיַרBאcְןיִקLְַמתַאְמeט
תיaֵיֵקLְַמkָCaְְלִה.אֵמָטןיִלָכֳאaָרֵמBאןBעְמLִ]אןaַָר,םיִרֵחֲאאnֵַטְל
םbְֵרַתְמןnַָקְלe.ןיִרBהְטעַקְרe:aַwַהְניִרeהַטְלןָנaַָרeצָמאָלאiַָחaְְטַמ

אkָיִאcְ,תיִעיִבְראkָיִאְדe,םִיnַַאdיֵל
zBָלֲעהֶוְקִמתַרdיִצְוןיִטָחְמִלpBרBת.
cְִמcְאBַקְמאָלאָתיְיַרaְטיִלeוהָאְמ(,
kְַו(ביִתְכִדiִהֶיְהִיםִיַמהֵוְקִמ')איאָרְק
הֶוְקִמאָיְוָהתיִעיִבְרe,'רBהָט
הָאְסםיִעaְָרַאיִביִתkְיִכcְ,אָתיְיַרBאcְִמ
aְהםָדָאeיִביִתְכִדא,cְתֶא'ֵמ)זןָלאָקְפָנ
kָלaְNָרB'םִיַמLֶkָלbeפBעBהֶלaָןֶה,
יֵדkְאlֶָאCיִרָצןיֵאםיpִַטְקםיִלֵכְללָבֲא
Lֶiְִתkַqeaַnַםִי,eתיִעיִבְרֵמריִצְבbְאָרָמ
bְָליִריִמdcְֲחאָלLִהֶוְקִמיֵוְהיִמְלבי.
,hַneיִמאָלאָתיְיַרBאcְִמאָמְלָעְבcִןָויֵכְו
,הֶוְקִמcְתיִעיִבְרeלhְִבְדאeהןָנaַָרְו
LֶHְטַיאaִליekֵםיִלaְחָפBְרַאֵמתaָםיִע
רNֶֶע,).חלףcַ(ריִזָנaְןַניִרְמָאְדkִ,הָאְס
אkָיִאאָהְוןַניִכְרָפe,ןֵהתiBִעיִבְר
pָdיִמרaַןַניLַpְֵמe,הֶוְקִמcְתיִעיִבְר
cְאיִהַהcְַבhִלeַרaָןָנ,aְקֶרֶפLְלLָה
לkֹ,לָלkְַההֶז,)חיnֵַנאָיְנַתְו,ןיִניִמ
LֶטםָדָאBלֵבaB,טםיִלֵכְוםִיַדָיBםיִלְב
aB,רְזָגְוeטeַהלַעףַאהָאְמnַLְןיִק
Lֶaַwַעַקְרkָלkְיֵוָהְדהָמaְְרַאֵמריִצaָםיִע
ָהeמְקBאאiַָחaְְטַמיbַaֵאָכָהְו,הָאְס
יִריִמbְאָתְכְלִה:םיִרBהְטeאָתיְיַרBאcְַא
ןַניִרְמָגיִמ:eאhַnְיִמאָלcְיַניqִִמ.dָל
ואָלןיִקLְַמרָאLְתַאְמeטpָd.cְיִמ
cְאBיִפֲאתַרְמָאאָה,אָתיְיַרleאיִה
יִכיֵהְו,ןיִרBהְטcִיֵנָהaְיִריִמbְאָתיְיַרBאְד
dיֵתlְיִמְלםַעַטרָזָעְלֶאיaִַריֵתיְיַמ
םMeִמcְ.ןBעְמLִיaִַראָהְו:אָכָהֵמ
cִיֵלאָריִבְסdטeַמתַאְמLְןיִקcְאBאָתיְיַר,
םMeִמ,ןיִאֵמְטםיִלֵכaְאָכָהרַמָאָק
cְִבLְַמרָאLְןיִקcְאBאָתיְיַר,eַבwַעַקְר
ןיִקLְַמרָאLְיaֵַגcְםMeִמ,ןיִרBהְטִדאeה
cְַרaָֹמְלהָכָלֲהואָלאָמְלַא.ןָנLִֶמהqִיַני
אָתְכְלִהיִאcְ.אtָtָבַרְלאָיLְַקְו,אeה
ןיִקLְַמרָאLְיaֵַגcְ,םיִלֵכaְיlִהַמ,איִה
cְאBהַמ,אָתיְיַרlִיaַwַַק:עַקְרLְאָי
bָבַרְדאָה.ןַניִסְרtָtָיִמואָלאlְאָת
אGְו,dיzְֵעcַַאואָלdָרְמַאיִכְו,איִה
אtָtָר"א:eלlַָה]ותBיָנnִLְַלרeכָזהָיָה
עַקְרaַwַןBעְמLִיaִַרְל.תַרְמָאְדאָה
אkָיִאcְ.םִיַמאlֶָאeנLָאG:ןיִרBהְט
Lֵןֶהיֵלֲעהֶוְקִמםaִחְמeaָלָבֲא:רcָם.
,םיִלֵכְלעַקְרַקןיaֵקleיִחaBןיֵא
cְטeיֵדיִדהָאְמdcְאBףַאאָתיְיַרaַwַעַקְר.
eש"רְל,kִיִאיzְרַמcְןַכcְיBףֵסaֶן
יֵוָהcְ:רַמzְיִאeהיְיַדeחְלםִיnַַא,רֶזֶעBי
ןיִוLֶhB.תBרpBיִצ:ןַניLְִרָפְדkִ.תיִעיִבְר
aָתיֵללָבֲא:בָהָזםֶהaְהeתיִעיִבְר.
cְִמcְאBזֲחאָלאָתיְיַרeהֶוְקִמְל,eִמcְאBיְיַר'
.ןיִאֵמְטיnֵַנאָכָה,רeaָחְמaִףַאןיִאֵמְט

eןָלאָמיְיַקְדLִעיeטרeַמתַאְמLְןיִקaִיִמיֵנָה°,תיִעיִבְרlֵַטְליnֵןיִאֵמְטןָמְצַעְללָבֲא,םיִרֵחֲאאaְלָכLֶןֵה.kְןַנְתִדaִרָהְטBג"מג"פ(ת(,eןַניִתיְיַמ
.רֵמBאהָדeהְייaִַררַמרַמָא:הָציֵבְכaִתאָמְטִנהָנLBאִרהtִָטהָתְצLֶiָןָויe',kֵכטַחLֶqָתֵמאֵמְט,):גלףcַ(הָעLָלָכְדאָרָמdaַbְָל
bַaֵַמקֵפְסיLְַטְלהֶקnֵַל:םיִרֵחֲאאkֹיִפֲאַו.אֵמָטלleַואָמְלַא.םיִלֵכְלcַַטְמןָתָעיִגְניאnֵאkִֵמםיִלcְאBִמ,אָתיְיַרcִַטְמnֵקֵפָסןַניcִהְדיe:
LֶiֵLחֲאםֶהָלBתָוםִיַרBC.LֶאְרeִהְלןיִיLְzַnֵLaָןֶהaְתBןָכeחֲאַבBצְרַמ:ןֶהיֵרeןיִפ.LֶעלBר:Lֶpִאְמְטe)א(aְַמLְןיִק.cְטeואָלןָתָאְמcְאBאָתיְיַר
eעcְיִלְדיִכיֵהיB,kִכzBאָמְטִנאaBGַגאָמְטִנםִאLֶ,אָריkֵיֶהןָנaַָרeהaְיִדְבָעְו,הָאְמheַהבַאןֵהLֶהָבָזְובָזהֵקLְַמםMeִמeהaְרeזְגִדאeהןָנaַָרְו,םיִלֵכְל
cְַהCטeואָלהָאְמcְאBאָתיְיַר,cְִלאָלNְפְרeיָלֲעdzְרeָדָקְוהָמLִםי,kִןַניִרְמָאְדaִכְבBרBת)cַחלף.(aְדֵעeתBLִֶקְזִחלiִָעיִבֲאהwֵL:תַמֲחֵמלָבֲאLֶץֶר.
cְטeןָתָאְמcְאBרַזָח:אָתיְיַרaBהְי'רeאָה:ליֵעְלִדאיִהַהֵמ.הָדaְַמLְַהןיִקaָםִיַדָיתַמֲחֵמןיִא.LֶbָרְזeטםיִמָכֲחeאְמBתLְִנiBטםָתְסםִיַדָילַעת(,
aBַגאָמְטִנחLְkַַאאָלe',cְכְוץֶרLֶתַמֲחֵמeאְמְטִנלָבֲאיֵנָתְדאָה.יִכָהיִא:אeהןָנaַָרcְאיִהַהְו,הlִָחzְתBיְהִלןיִקLְַמeאnְַטLֶiְןֶהיֵלֲעeרְזָגְו
ןיִלָכֳאןיִאnְַטְמןיִקLְַמd.cְיֵלאָריִבְסןBעְמLִיaִַרְויֵסBייaִַרkְןיִלָכֳאaָלָבֲא:ןיִקLְַמleיִפֲאןַניִעְמLְיַל,BמְצַעץֶרeaַMֶעְגָנaְאlֶָאBכzBאָמְטִנ
ָהeטָחeLְ.תאhַָחיֵמהָתְתLֶMָ:ןיelִחלBLֶאחַבֶזלLֶ.הָרtָ:ןָנaַָרcְִמאlֶָאןיִלָכֳאleיִפֲא]זאnֵַטיְמאGרַמָאcְ.ריִאֵמיaִַרkְ:אָתיְיַרBאcְִמ
aְעBןָדaְָהיֶעֵמ:aְNָָרdאֵמָט.Lֶnְַקaֶטתֶלeןֶהֵמהָאְמ,cְַחיֵמhַָטְמתאnְיִפֲאןיִאleםיִלֵכְוםָדָא,kְביִתְכִד)aַnְִדaַָהְו')טירpBַעֵגaְַהיֵמpִcָגְו'הB':

aָלְטe

םַדcְ,םיִלֵכaְ'יִפֲאיֵפְטרֵהַטְלLֵיםָדaְ,הaַָרcְַא,ת"אְו°.אָלםcָלָבֲא
ןיֵאםִיLְtָCkַnִַנBניֵאLֶ)יליֵעְל'יִרְמָאְדkִ,םִיַמְלzַwַLיִאאָלםיLִָדָק

יֵלֲעBaַאןיelִחםcַןBגkְ,אhַnִָמcְאָכיֵהםcָלָבֲא,'יtֵיִכָהcְל"יְו.ריLְִכַמ
eהaְליaְִטַהְליֵזֲחcַתיִעיִבְריֵוָהcְאlֶָא:אָל,לַסְפLֶpִחַבֶזBאןיִמeמ
,י"ִררֵמBאןאkִָמ.תBרpBיִצְוןיִטָחְמ
LֶiֵLְקַדְלcֵקcְהֶוְקִמLֶkelBLָאeב
ןיִקLְַמcְ.)כןָנaַָרcְִמאlֶָאלeסBtָניֵא
aְֵטַמתיaְַחiָאLֶןֵהcְלַעןַכkָָחְרCןֵה
Lְאeִמ,ןיִבcִַפְמlֵגיaֵןיcָאָלְוםִיַמְלם
רַמָאְו,ןיִרeaָחְמִלןיִבeאLְןיaֵגיlֵַפְמ
cְַטַהְליֵזֲחaִליaְהeיִצְוןיִטָחְמpBרBת.
תBאוָוְקִמתֶכqֶַמcְאzְָפֶסaַzBאָיְנzַדBעְו
BאָצְמeןָקיֵרBחיpִִהLֶהֶוְקִמ,)ב"פ(
אָקיֵפְסcִםMeִמeניְיַהְו.רkָLֵ,אֵלָמ
אLֶHעַמLְַמיnֵַנןָקיֵרְו.אelָקְלןָנaַָרְד
BחיpִִהLֶרַמָאָקאָלcְִמ,םeלaBkְהָיָה
ןָיְעַמCַא',)לכ"תaְאָיְנַתְדאָהְו.רֵסָח
eבBכָי,'רBיִפֲאלleִמlֵאaַkָףֵת,zַמְלeד
,םִיַמLָיֵדיaִןָיְעnַהַמ;'ןָיְעַמ'רַמBל
אzְָכַמְסַאcְל"צ.םִיַמLָיֵדיaִהֶוְקִמףַא
aְהאָמְלָעeםִאְו.אzֹרַמא,kֵןָויcְכelB
LָאeבkָLִֵמרcְאBַא,אָתיְיַרnַיאbָרְזe
eרְזָגcְ,רַמBלLֵיְו.לָלkְהָביִאaִLְןָנaַָר
Lְַאהָביִאhecְִטַאְליֵתָאאָמְליaeיֵל
aְאָנָמ,cִתְבBCַהkְַויִלcַסָאיאeְטִלרaBל
eלaִhְיnֵַניִכcְ,י"ִררֵמBאְו)מ.אָתיְיַרBאcְִמ
אeהLֶלkָםBקָמלkִָמ)נ,הֶוְקִמcְתיִעיִבְר
cְןָיְעַמGאaִhְלe.ִמcִחןַנְת[aְלכ"ת(,cְןָיְעַמ
םיִעaְָרַאaְהֶוְקnִַהְו,אeהLֶלָכaְרֵהַטְמ
eניְיַההָאְס'מaְהֶוְקִמְדאָהְו;הָאְס
יִכָהleיִפֲאַו,תיִעיִבְרeלhְיִבcְרַתָבְל
הLְָקִה.אeהLֶלָכaְרֵהַטְמןָיְעַמcְיֵנָתָק
רַמָאcְ,הֹמeLְGניaֵַרבַרָהםaְLֵי"ִר
aְחקֶרֶפBרֶמaְקBֶדL)בכהָגיִגֲח.(bַaֵי
ןַניֵעָבcְעַדzֵ,לַסBaְקlְִחLֶהֶוְקִמ
kִLְפBַהתֶרֶפpBד,cְחְלַחאָעְרַאאָהeיֵל
םBקָמaְהָאְסםיִעaְָרַאןַניֵעָבeאָלֲחְלַחְמ
אָלאָלֲחְלַחְמיֵלeחְלַחאָעְרַאְו.דָחֶא
LַiָיCֶאlָאaְןָיְעַמ,eְרַאןַניֵעָבaָםיִע
רָבָדaְיֵריְיַמםָתָהְו.דָחֶאםBקָמaְהָאְס
LֶkָלbeפBעBהֶלaְחָפBת,cְםִאGןֵכא,
אָמְטִנג"ה:)סCיִרָצהָיָאְרהָמ
zBכBַגאָמְטִנaBַגאָמְטִנaBGאָמְטִנא
zBכB.ןֵכְוbַָרסֵרLִ"לַעףַאְו.יbַב
cְלָכkְיִלLֶַנףֶטnֵניִדיBkִֵמ,ןkָל
ןיNַwְִותBתָסְכeםיִרkָטַקָנםBקָמ
eצְרַמeִמ,ןיִפMeםcְַרaִריִאֵמיtְגיִל
aְאָקוְוַדיֵנָה.cְַר,אָפיֵסיֵנָתָקaִריִאֵמי
BלLֶי,תBאָרְבBzBלLֶiֶLלkֹ,רֵמBא
.'eכְותBאָרְבBzBלןיֵאLְֶו;BCתָוםִיַרBחֲא
'zBאָרְבBת'tֵריeLBzְריִפBת,Nָןֶהיִפְלהָפ
ןיִכtְַהְמןיֵאזָאcְ,םִיַסָנְכִמןיֵעkְביִבָס
ןיִדBלLֶיְו,רֵחַאדַצLְzַnֵLaְִהְלןָתBא
aBַגאָמְטִנםִאLֶןָיְנִעְלBCתָוםִיַרBחֲא
GאָמְטִנאzBכB,kְמBLְרָאkְיֵלLֶףֶט:
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ןיבלוכפשנשןיאמטןיקשמ
ועגנאלקפסועגנקפסתורככה
ןיקשמירבסאקדןיאמט
ךכלהאתיירואדמןילכואןיאמטמ
אמטדיחיהתושרבימנקפס
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