
.כםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

יbַaֵלַעחnepַָהיִלְכleaִיִפֲא,ָהיֶלָעןיִלָאLְִנ
רaָNַָהְו.לֵאMָיִלתַעLֶiֶLaBcַרָבָדkְ,עַקְרַק
אָמיֵניִא.יאַמaְרkַMְַתיִאcְרaָNָיאַה]א.אֵמָט
cְְתיִאkַMַרaְִחר"א)אאָהְו,םָדiָאיaַַארaָא
,ריLְִכַמBניֵאLֶםיLִָדָקםַדְלןִיpִַמ,ןָנָחBיר"א
Lֶpֶארַמֱא('Gאzֶֹלְכאpe,ץֶרָאָהלַעzִLְtְֶכpe
kַnָםִי';cָםLֶpִLְtָCkַnְַכַמםִיLְִו,ריLֶניֵאBִנLְtָC
kַnַניֵאםִיBְכַמLִֶאְו.ריlְָתיִאְדאkַMַרaְַמLְיֵק
aְֵטַמתיaְַחiָיר"אאָהְו,אBיֵסaְַמ)ב,אָניִנֲח'רLְיֵק
aְֵטַמתיaְַחiָא,GַדאiָןיLֶןֵהcְֶא,ןַכlָאLֶןיֵא
,LֶדwBַהתaַיִחaְרkַMְַתיִאְדאlֶָאְו.ןיִריLְִכַמ
יֵלeסtְיִאְלLֶדwBַהתaַיִחdיֵלאָיְנַהְמcִ,רeמיֱא
טLBְפיzִ.)גיnֵַניִנLְֵוןLBאִרdיaֵאָנְמיִמְל,dיֵפeג
aBןיִנBמאתBחָנְמלLֶדיִרָצ,LיִקָלLיֵריֵעָבcְ)ד
רַמָאהָדeהְיבַררַמָא)ה.אBGאיִנLְֵוןLBאִר
Lְמeב,לֵאkְגBןLֶהָתְיָהtָהָרLֶיֵחְבִזלLְםיִמָל,
ַחֵפBטהֶקLְַמןיִיַדֲעַו,dָטָחeLְרָהdaַpָָריִבֱעֶהְו
רcְַהיֶנְו]ב.רBהָטלkַֹהLֶרaַtֶתאָצְמִנ.ָהיֶלָע
tֶֶרLַטיִנְוnְיֵיdָבְלNַָאבַררַמָא.רcָאaַהָבֲהַאר,
aְֶרֶפLַאבַר.הֶבָעMִיִפֲאג,רַמָאי'zֵאָמיaְֶרֶפL
dיnֵַקאzַpָיֵנzָ.ַחeרָסהֶקLְַמיֵוָהcְםMeִמ)ו,הkַָר
cְבַרLֵLֶת,LֶַטְמץֶרnֵַהתֶאאnַLְןיִק,eַמLְןיִק
.ןיִקnַLְַהתֶאןיִאnְַטְמןיִלָכֳאָהְו,ןיִלָכֳאָהתֶאאnֵַטְמיִלְכe,יִלkְַהתֶאןיִאnְַטְמ
,הaַָרcְַא.אLָיֵרcְןיִקLְַמזbB.ןֵההָעaְָרַאיֵנָה.ץֶרaְLֶתBאְמeטLלeLָנְדַמָלְו
bBַמזLְןיִקcְַאאָל.אָפיֵסLְkְןַחzַpָאcְַמרַמָאLְַטְמןיִקnְןיִאkְֶאיִלlַָראaִי
תtַַה,רpeַתaְאָצְמLֶpִץֶרLֶד,םָתָהןַנzְ)ז.אָתיְיְזַנCיָנָמיִסְו.dיaֵרַדֲהַו,הָדeהְי
LֶaְתBכBLְִנiִָמ,הtְיֵנLֶַהzַpeרzְִחlָיֵלרַמָא.הdַאבַרcָאaַאָבָרְלהָבֲהַאר,
,dיֵלרַמָא.הָנLBאִרתtַיאַהיֵוֱהיֶתְו,יֵמcָהָאְמeטיֵלְמcִןאַמkְרzַpeיאַהְליֵזֱחיֶנְו
,סֶרֶחיִלkְריִוֲאֵמ]גןיִאhַnְִמםיִלkֵַהלekָהְילBכָי,אָיְנַתcְ)ח.zָCְעַדאָקְלָסאָל

ל"ת

.לֵאMָיִלתַעLaָdcֶַיleיִאdkְָתBאאnֵַטְלdָלןַניִבLְָח,רַמBלkְ.ָהיֶלָעןיִלָאLְִנ
,ָהיֶלָעןיִלָאLְִנ.רwָיִעBזְו,)א(ויָלָעאֵהzְהַמד"בְלןיִלָאLְִנ,רֵחַאןLBָל
aְהְיםיִלָעeִנLְןיִלָאaְלַעkָןָחְרaִLְָליִבdהַמד"בְלzְָלֲעאֵהd:יִפֲאַוle
דַלLֶpBהֶזרBהָטיִלְכcִג"עא,רַמBלkְ.עַקְרַקיbַaֵלַעחepָמיִלkְאeה
aBַהqָןיֵאקֵפaBיִלתַעַדMָלֵא,eבBGא
BאיִבְמBeכיִלBמאֵהLֶiְקֵסBעםָדָאהָיָה
aְדָיB,סָעםָדָאלָבֲאeקaְטeהָאְמ,Lֶהָיָה
קֵפָסיִלaַkְעַגָנקֵפָס,BדָיaְץֶרLֶאBNֵנ
Gהי"הרםִא,עַגָנאeקיֵפְסאBאֵמָט:
יnֵַניִכָה.יאַמaְרkַMְַתיִאcְרaָNָיאַה
לָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָהְו')טאָרwְַאיֵעaָיֵצָמ
,רַמיֵמְלאkָיִאְו.)ירkַMְַתיִאיאַמaְ'אֵמָט
aָNָרcִאָרְקtְLִאָטיcְיִאkְָכֶהאLֵר
לָכaְלָכֱאֶנםיִמָלLְלLֶרNָָבcְ,אָבeט
BתBאןיִחיִדְמםLְָו,)כםָדָאלָכְלeריִעָה
eַבְמMְאןיִלBתB,יִאְוkְָכֶהאLֵטרeאָב.
,טַחַמdָרNְָבaִתאָצְמBLֶpִזהָמֵהaְלָבֲא
aָאיִההָרָזֲעaִקְמBםLְהָטיִח,eןָכיֵהֵמ
,ריLְִכַמBניֵאdָמcָ.רLְֵכֶהרaָNַָהלaִֵק
:'eכןָנָחBיר"אאaַָארaַאיiִָח'רcְִמ
ןֶהaָהָחְדeהLֶ.אiַָחaְְטַמתיaֵהֵקLְַמ
תaַיִחaְרkַMְַתיִאcְאlֶָא:ריLְִכַמBניֵא
zָdְרLְַכַמLֶדwBַהתaַיִח.LֶדwBַה
קֶרֶפaְןָלאָמיְיַקcְ.הָאְמeטיֵדיִלאBבָל
LֵיִנcִLְחתַטיִחelִיִח,)לןיaַַהתwBֶדL
:הָאְמeטיֵלaeַקְללֶכBאdָלהוLַeְָמ
אֵהLֶiְ.יִנLְֵוןLBאִרdיaֵיֵנְמיִמְל
רaָNַָהיֵנָתָקcְ,םיִרֵחֲאאnֵַטְמאeה
.יnֵַנ:לeסtָרaָNַָהיֵנָתָקאָלְואֵמָט
aִִמְתiָכ"א.הzְִפיLBִמ,טcְאֵמָטיֵנָתָק,
רLְֵכֶהםMeִמםיִרֵחֲאאnֵַטְמעַמLְַמ
LיֵריֵעָבcְטLBְפיL:zִֶדwBַהתaַיִח
לLֶדיִרָצ:ןיelִחתַטיִחL.aִLְיִקָל
אLֶHםBקָמ,תBחָנְמלLLֵֶבָי.תBחָנְמ
.)מLֵבָיןLBְל.דיִרָצ:ןֶמLֶםLְָלעַגָנ
הָיָה,):זכףcַה"ר(רָפLBיBbַaֵלהֶמBדְו
יִכָהְל:דיִרָצBאהֶבָעBאקַדBלBק
רBעָהLֶיִפְל,םיִמָלLְיֵחְבִזלLֶהָרtָטַקְנ
תtBַיְלקqֵַעְתִמe,)נםיִלָעaְַלרaָNַָהְו
ַחֵפBטהֶקLְַמןיִיַדֲעַו:)סהָציֵבְדאָמieִסaְןַניִרְמָאְדkִ,טיLְִפַהְלהָחBנאֵהLֶzְיֵדdkְָתBאןיִקLְַמeהָטיִחLְִלeCמָסרָהָנdaְָריִבֲעַמe,רaָNַָהְורBעָה
הָעaְLָיֵרֲהLֶ,ויָלָעהֶקLְַמתַרzָCzBְעַדאָקְלָסאָקL.cְֶרtֶרcְַהֶנְו:טLְֵפֶהתַעaִLְאeהLֶלkָרaָNַָהלַעהֶקnַLְַהןִמלtBִיאLֶHרLְָפֶאיִאְו.ָהיֶלָע
ןיִאnְַטְמץֶרLֶתַמֲחֵמeאLֶaָןיִקLְַמe.)עליֵעְלִדkְיִלkְִמרֶמBחָולwִַמ.ןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְמץֶרLֶ:אeההֶקLְַמואָלcְ.הֶבָעLֶרֶפd:aְָתBאהָקLְִהBז
kְיִל,kִִמףיֵלָיְד'aְלָכkְַהאָמְטִירַבָסאָקְו,'אָמְטִייִלkְַהןִמיִלnַLְהֶק,kְיֵרָדהָוֲהַדLָלdַרaִהְייeיִמהָדwַnֵיcַרַדֲהaֵיdיֵרָדְו.)פLaֵיdַנnֵיאַהְלי
,'לֶכBאָהלkִָמאָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלkֹ'ִמ)ב(,ןיִאnְַטְמםיִלֵכecְהaְןַחLְkְַאְדkִ,ןיִלָכֳאָהתֶאאnֵַטְמeהֶזיִלkְרֵזBחdcְיpֵיִמףיֵלָיְו,'אnֵַטְי''אָמְטִי'
אnֵַטְמcִאָרְקרַמָאָקcְיִלkְתַמֲחֵמאaַָהלֶכBאיאַהcְ,איִהאָצְרzָיִמאָלeהיִמe'.eכןיִקnַLְַהתֶאןיִלָכֳאָו.סֶרֶחיִלkְריִוֲאֵמלֶכBאָהאָמְטLֶpִעַמLְַמ
הֶזָלהfִֶמתֶכֶלBההָאְמeטcְעַמLְַמcְ,'ץֶרaְLֶתBאְמeטLלeLָנְדַמָל'יֵנzָאpַָתְו,ץֶרLֶתַמֲחֵמאָבaְאlֶָא,יֵאָקהֶקLְַמתַמֲחֵמאaַָהיִלkְִמואָל,הֶקLְַמ
eִמfֶהֶזָלה.eניֵצָמהָוֲהאָכָהֵמeיֵכְרְפיִמְלdיִמְלlְיֵתd,ֶאlָאcְְקַאLֵיֵליdקeLְפְמיִתיִרֲחַאאָיBֶרLֶיֵפְטת,cְיֵנָתָקLָלLָחאָקְוLְֵרַאביaַאיִהאיִהְו,ע:
יִלְכeיֵנְתיִמְליֵצָמcְןיcִַהאeהְו.)צע"רdיֵלLיֵרָדְדkִ,ןיִקnַLְַה]דןיִלָכֳאאnֵַטְל,'אnֵַטְי'ןיִלָכֳאיaֵַגcְ'אָמְטִי'Lיֵרָדcְ.ןיִקnַLְַהתֶאןיִאnְַטְמןיִלָכֳאָו
יִלkְאָמיֵנcְ,יֵנְתיִמְליֵצָמאָלeהיְיוַוְרַתְו.טַקְנeהיְיpַיִמאָדֲחאlֶָא,'אnֵַטְי''אָמְטִי'dיֵלתיִאcְןָויkֵ,ןיִלָכֳאןיִאnְַטְמןיִקLְַמeןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְמ
יLִיִלdLְיֵלהֵוָהcְ,אָביִקֲעיaִַרְלleיִפֲאאָרְקaִאָתיֵלאָהcְ,ןיִלָכֳאָהתֶאןיִאnְַטְמןיִלָכֳאָהןִמeאLֶaָןיִקLְַמe,ןיִקnַLְַהתֶאןיִלָכֳאָו,ןיִלָכֳאָהתֶאאnֵַטְמ
יִנLֵיkַzִַא,'אnֵַטְי''אָמְטִי'תLְַרָדיִכְו,יִלkְַהןִמהָאְמeטהfֶַההֶקnַLְַהלaֵיLֶwִ,יֵאָקסֶרֶחיִלְכִדBכzBַא)ק'הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו'cִ.יִעיִבְרהBNֶע
יִכcְ,אָרְקdaִיֵלתַחLְkַַמאָליִעיִבְרהBNֶעיLִיִלLְ.ןיָיְוָההָעaְְרַאיֵנָה:dיpֵיִמתַפְלָיאָליִעיִבְרהBNֶעיLִיִלLְלָבֲא,dיpֵיִמתַחLְkַַמיLִיִלLְהBNֶע
kְאביִתBַהלֶכaָתַמֲחֵמאkְַטְמיִלnֵַמאLְואָל,הֶקaִַהיִלְכaַָמתַמֲחֵמאLְהֶקkְֶא,ביִתlָאaִַהיִלְכaָתַמֲחֵמאLֶַתְו,ץֶרpָגאeיֵפdָחLְֵרַאביaַיֵנָתְוע
LָלL:bBַמזLְןיִקcְיֵרLָתֲח.אBCַמLְאִרָהןיִקLBאָמיֵאְו,םיִנLֶַטְמץֶרnֵַהתֶאאkְַהְו,יִלkְאָהתֶאיִלBאְו,לֶכBַהתֶאלֶכnַLְדְסןֵהןֵכְו,הֶקeןיִר
aַnִַרְו.אָרְקaִהאָביִקֲעיeיֵרָדְד,אL'ַטְי''אָמְטִיnְֵו'אLֵעיִנBNֶהLְיִלLִהְו.יeַהאcִןיcְַניֵנְתיִמְליֵצָמnֵיLֶץֶרkְיִלeַמיִלְכLְהֶקeַמLְאהֶקBאָדֲחַו,לֶכ
ץֶרLֶאָמיֵאְו.אָפיֵסcְןיִקLְַמזbBהaַָרcְַא:ןיelִחaְיLִיִלLְהBNֶעיִנcְLֵ,ןַניִעֻמLְַאְלאָתֲאאָהְו.יֵנְתִמְליֵצָמאָלeהיְיוַוְרַתcְ,ןַניLְִרָפְדkִטַקְנeהיְיpַיִמ
אָלאָפיֵסcְןיִקLְַמe.'אnֵַטְי'יִלְכִד'אָמְטִי'יאַהְלdיBLaֵרcְ,לֶכBאיִלְכe,הָדeהְייaִַרdיֵלLיֵרָדהָוֲהַדkְ,'אָמְטִייִלkְלָכaְ'ִמ,יִלkְהֶקLְַמe,הֶקLְַמ
zִִמ,יֵנְתיMeםcִאָליִעיִבְרkְג"עאְו;ביִתcְאBַולֶכcַַטְמיאnֵַמאLְאָלאָכָה,הֶקzִיֵיְנְתd,cְאיאַהBלֶכcְאָכָהLְיִלLִיֵלרַמָא:יאַוֲהיdַאאָלLְkְןַח
zַpָכאe'.יִכָהיִאְוzִרְדBL,kְןאַמzBיֵמְקd:יָנָמיִסְוC.LֶHאzִהֶעְטaְיֵליִטְמרֶדֵס.אָתיְיְזַנ:ןָרְדִסLֵרַכNְעBןיִר,zְִחlָנהBןיִנְתkְרַחַאְויִלkָCאBלֶכ
רzַpeַה.הlִָחzְרzַpeַהLֶיֵנtְִמ:ןָנaַָרְלןיelִחהָאnְַטְמdָניֵאְו,הָאְמeטְליִנBLֵכBתLֶaְתtַַה,תaַtַעַגָנאGְו.רpeַתaְאָצְמLֶpִץֶרLֶ:הֶקLְַמkָCרַחַאְו
ףַאץֶרMֶַהןִמאhַnָיִמסֶרֶחיִלkְריִוֲאןָלאָמיְיַקcְןָויkֵ.הָאְמeטיֵלְמcִןאַמkְרzַpeיאַהְלdיֵיְזְחיֶלְו:רzַpeַהןִמתtַַהְו,ץֶרMֶַהןִמהָאְמeטלaֵיִק
יִלkְםִא.םיִלkֵַהלekָהְילBכָי:ץֶרaַMֶתַעַגBנleִאkְתtַיnֵַניֵוֱהיֶתְו,BאnְַטְמaBeעַגָנאGאָהcְ,אeההָאְמeטיֵלְמcִןאַמkְאָמְלַא,עַגָנאLֶHיtִלַע
LֶתָנףֶטeןaְתBCkְְו,סֶרֶחיִלLֶץֶרaַציִחַהריִוֲאBכָי,ןBאֵהְילkְאץֵעיִלBkְַמיִלzֶתֶכLֶaְתBכBִמ,אֵמָטMeםcִביִתְכ'kֲֹאלLֶרaְתBכBאָמְטִי':

ל"ת

GַדאiָןיLֶןֵהcְֶאןַכlָאLְֶכַמןיֵאLִאָל.ןיִריaְָליֵעLַpeיֵיzְַרbְאָמו
םMeִמ,ןיִריLְִכַמןיֵאLֶהֶזְו.קַחcBתַמֲחֵמןkֵץֵריzֵ)רליֵעְלcִ,םcַָא

cִל"סcִלְתeLִםיGְכַמאLִןיִרי,cְיֵרָדL'אָמְטִי'cִיִתְכ'bַaֵַמיLְַמאָמְטִיןיִקnָL
ןיִרeaָחְמaִיֵפְטיֵמְקBאְלל"סe,רLְֵכֶהaְאָרְקדַחאlֶָאאkָיֵלְו,רLְֵכֶהאGְו

תaַיִחaְרkַMְַתיִאְדאlֶָא:ןיeLִלְתaִִמ
LֶדwBַהתaַיִחיִא,ת"אְו.LֶדwBַה
,יִנLְֵוןLBאִרdיaֵיֵנְמיִמְלאָיpְַהְמ
תיaֵןיִקLְַמיאַהpָdcְיִמאָקְפָניאַמ
רֵמBאְו.ןיִריLְִכַמןיֵאְוןַכcְאiַָחaְְטַמ
ןיִאיִבLֶnְםיִרָבְדהnַָכְלCיִרְטְציִאcְ,י"ִר
aָהָרָזֲעcְאָלLָיֵיCaְהeיִחaַַהתwBֶדL,
kְגBןaִיkeא,םיִרBחelִןיLֶאBןיִלְכ
aָהָרָזֲעkְכֱאֶליֵדBַהלnִַהְוהָחְנfֶחַב
הaַָרץֵמwBַהaְאָתיִאְדkִ,עַבOBַהלַע
הָטיִחLְתַעLְִבe:)ש):אכתBחָנְמ(
Lֵריtֵ.ָהיֶלָעַחֵפBטהֶקLְַמןיִיַדֲע
ןִמלtBִיאLֶHרLְָפֶאיִאcְ,סֵרְטְנweַה
םִאcְ,הֶאְרִנןיֵאְו.רaָNַָהלַערBעָה
kֵיֵליֵוָהןdzְלeLִןי,eלְתeLִןיGא
אָמְטִילֵאeמLLְיֵרָדcְןָויkֵ;ןיִריLְִכַמ
,רLְֵכֶהaְאָרְקדַחאlֶָאאkָיֵל,)תnָLַמ
יִכָהְלe.םיִרeaָחְמdaִָליֵקBמאeהַהְו
יֵעָבcְםMeִמ,רָהָנdaְָריִבֱעֶהְוטַקְנ
.רeaָחְמאeהLֶרָהpַָהןִמרLְֵכֶה
רLְַכeהרBעָהיֵדְילַעcְ,י"ִררֵמBאְו
):חיקןיelִח(בֶטBרָהְורBעָהְבcִ.רaָNַָה
tְֵייִאיִגיִלLְכֶהְלדָיLֵכְללָבֲא,ריelֵי
]הלָכְבe,ריLְֵכֶהְלרֵמLLBֵיאָמְלָע

:םיִרeaָחְמםָדBעaְםִיַמeאaָרBעָה
יִמ
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

תובא'להמח"פ'יימאחכק
:גהכלההאמוטה

'להמי"פ'יימגבטכק
:זיהכלהןילכואתאמוט

תובא'להמא"יפ'יימדלק
:ב"ההאמוטה

=
לאננחוניבר

ןנחוי'רכ]ימד[לאשהלתעד
וליפאהילעןילאשנרמאד
עקרק]יבג[לעחנומהילכב
םיברהתושרברמאךכיפלו
יכדיחיהתושרברוהטוקיפס
יאהו.אמטוקיפסאנוגיאה
םיברהתושרבהאמוטקפס
דיחיהתושרברוהטוקיפס
הטוסמהל'ירמגאמטאקיפס
)גיהרבדמב(הבביתכד
ןויכהנההאמטנאיהוהרתסנו
אלאאוהאקיפסהרתסנש
הרתסנדיחיהתושרבשןויכ
'וכוהאמטנהרותהרמא
הונשרפרבכואיההטושפו
אלךכיפלתומוקמהמכב
הז'ישקאו:הבונכראה
אלבאמטנךאיהרשבה
'נמיקואאההקשמרשכה
תיבהקשמלוםישדקםדל
ןכיהירשכמאלדאיחבטמ
'ינשו.אמטנשרשכוה
שדקהתביחברשכתיאד
שדקלםדאתואתרמולכ
פ"עאשידקמשרבדההושמ
ולאכםימברשכוהאלש
רומיא'ירמאו.רשכוה
.'וכשדקהתביחאינהמד
טושפתיכהיאןנירמאו
יעבדשיקלשירדאיעב
אוהש'יפתוחנמלשרירצ
ןסרומהןוגכתלסהתלוספ
ןושארובןינומ.ובאצויכו
עגנםארמולכאלואינשו
אלשרירציאהבץרשה
עגיםאאמטנוםימברשכוה
אלואאמטמםירחאבאוה
אלדןויכואטשפיאאלו
ןלררבתיאאלאטשפיא
תרחאךרד'ינשו.אימטמד
םימלשיחבזלשהמהבןוגכ
היהןיידעורהנבהריבעהו
הטחשנוהילעחפוטהקשמ
הקשמותואברשבהרשכוהו
תאצמנ.רועבהיהשחפוטה
רוהטלכהשרפבטחמה
אוהשךרשרפב'יפא'מיקוא
הקשמהילהוהדןויכםימכ
וליפאואמטמוניאחורס
האמוטהילתיאדןאמל
ןיקשמאמטמדיהנןיקשמל
ירקמןוניאדהיתשלןייוארה
ןיחורסדינהלבאןיקשמ
אהאנתינאת:אלוהנינ
ןהשםינהכתרותבןנינתד
אנתההיהאביקע'רירבד
תאאמטמץרשהםתסהנוש
ילכהתאהקשמהוהקשמה
תאלכואהולכואהתאילכהו
תואמוטשלשונדמלהקשמה
תששברהילרמא.ץרשב
הקשמתשריפשהמיפלינה
העבראהקשמולכואוילכו
ןיקשמזוגאלא.ןהתואמוט
ותוארבעהרמולכ.אשירד
אשירבןיקשמרמאתאלו
.הקשמולכואילכהנשאלא
ךלףלחתיאלשןעמלו
'יפ.אתייזנ.ןמיסךלםיש
ןיאמטמתרמאשןיקשמה
ילכהםשאוהשםילכה
ןניסרגדכאתייזנןיקשמלש
ךזוליהבירמתםיחספיברעב
שי.טוהראתייזניבל
אהןניסרגדכאתייזנםירמוא
םשכןמיסואתייזנדאירבוסמ
ךכהזוזגוזלשהשארש
אתיירבךהבאשירבדןיקשמ
.ןלאריבסאלו.םיזוזג
אלדןיקשמהןתואימס
ןיקשמינתדאנתןנחכשא

רונתהשהינשוכותבשתפהרונתבאצמנשץרשהםתהןנת.אליעלןנישרפדכהיברדהוהדוהי'ראלאםילכאמטמ
ולאכותואהאורהתאווריואבהלתנאלארונתהילתוכבעגנאלץרשההזאלההבהארבאדאברלאברהילרמאוהלחת
.הלחתתפהיוהתותפבעגנומצעץרשהולאכאמינוםיצרשילמדןאמכרונתאהלהייזחנןכוהאמטורונתהילתוכבעגנ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,]נ"שו[.זטףדליעל)א
,]:ולןילוח.זטליעל[)ב
ה"ד:בקתוחנמ'סותןייע)ג
,:בקתוחנמ.ולןילוח)ד,יכ
,].חיליעל[)ו,:ולןילוח)ה
חקרפםילכ:חלקתבש)ז
,:חלקףדתבש)ח,ההנשמ
השקמןכ)י,טיזארקיו)ט
תוהגה(ש"יע:ולןילוחב
,.הנםיחבז)כ,)ליקנרפב"ר
ןילוח'סותןייע)מ,:ול)ל
,:גקםיחבז)נ,דירצה"ד.ול
,:זי)פ,:חי)ע,].מףד[)ס
,דלאיארקיו)ק,.חיליעל)צ
ע"עו[)ש,].זטףד[)ר
ה"דףוס.זלףדןילוחתופסות

.א"עזטליעל)ת,]יכ

ח"בהתוהגה=
המ'וכוןילאשנה"די"שר)א(
ץרשה"ד)ב(:וזוהילעאהת
רשאלכמןתואןיאמטמ'וכו

:וכותב

=
םלשהרואהרות

ץֶרָאָהלַעpeֶלְכאzֹאG)א
zִLְtְֶכpekַnָםִי:
]דכ,ביםירבד[

ץרשה"די"שרלךייש(
רLֲֶאֹשֶרֶחיִלkְלָכְו)אמטמ
לBkֹכzBלֶאםֶהֵמלtִֹי
BתֹאְואָמְטִיBכBתaְרLֲֶא
רLֲֶאלֶכֹאָהלkִָמ:eרLְaִֹת
םִיַמויָלָעאBבָירLֲֶאלֵכָאֵי
רLֲֶאהֶקLְַמלָכְואָמְטִי
:אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָי

]דל-גל,איארקיו[

=
םינויצותוהגה

ליעלאיאק"אמטרשבהו"]א
רמרמאומכאוהו,א"עטי
שרפבתאצמנ"]ב:)ש"ב(
טיליעלאיאק"רוהטלכה
רמרמאומכאוהו,א"ע
ןיאמטימל"צ]ג:)ש"ב(
ה"כו)שפנבישמםחנמ(
ףיסוהלשי]ד:םשתבשב
ל"צדנ]ה:)מ"האב(תא
:לאומשרבד'יעו,רועהלעו

י"שריטוקיל=
.אמטרמולכ.הילעןילאשנ
.לאשילתעדובשישימכ
תעדובןיאשרבדןנירמאיכו
ץרשןוגכרוהטוקפסלאשיל
עקרקג"עילכלצאלטומה
הדנ[עגנאלקפסעגנקפס
םישדקםדלןינמ.]:ה
לעלפנםא.רישכמוניאש
.םימכךפשנשםד.םיערזה
.].גלןילוח[רישכמוםימכיוה
ילכבולבקלןישחןיאשןילוחםד
םדלבאםימלשקתיאדרישכמ
ךירצוילכבלבקתמםישדק
ךפשנוניאוחבזמלונממ
אלדרישכמוניאםימכדוביאל
אלאו.].זטליעל[םימלשקתיא
תיביקשמברשכתיאד
ןהבוצחרשםימב.איחבטמ
.הרזעבםיחבטמהתיבברשבה
אלאיחבטמתיביקשמ
ןיאש.ןכדןהשןייד
])ק"מטשב(י"כב[ןיאמטימ
ןנירמאדכ]ןיאמטמםניאש[
לשותודעיבגםיחספב
.]:ולןילוח[רזעויןביסוי
תביחברשכתיאדאלאו
אלכואיוהימל.שדוקה
םיחספבאינתדהאמוטילובקלו
םיצעתוברלרשבהו).הלףד(
אלכואואלדג"עאדהנובלו
והלאיושמשדוקהתביחוהנינ
.]ל"ייקדה"ד.גלםש[אלכוא
תביחהילאינהמדרומיא
.היפוגילוספיאלשדוקה
לשדירצ.הליכאברסתיל
רובצהחמקיטרוק.תוחנמ
ןמשןיאו]תבחמב[החנמב
ןמתצק.].ולםש[וכותלסנכנ
אלוןמשבעגנאלשתלוסה
ובןינומ,ץרשובעגנורשכוה
ןושלדירצ,'וכוינשוןושאר
רפושןינעלןנירמאדכשבוי
ותואו,]דורצ[רורצולוקהיה
לוקהןיאששביונייהרורצ
אמטמאמטנםארמולכ.]:בקתוחנמ[אתיירואדמובןינומןיאואינשהתאםגףורשל.ינשוןושארובןינומ.וקארזעלבועמשנ
םימלשיחבזטקנילימיתרתםושמ.םימלשיחבזלשהרפ.].ולןילוח[םינומןיאדאטישפהנובלוםיצעבלבא,אלואםירחא
ןיחונוהישןתטיחשלךומסרהנבןריבעמוןיפיתויהלוהבחרטםילעבלןרועוםימלשרשבדןויכדדועו,יאקםימלשבארקדאדח
.אכשמדאכריסםושמייוקשאלאעראחרואדםתהןנירמאותותייבהתאןיטחושוןיקשמ,תוריפןילישמקרפבןנירמאדכ,טישפהל
וכותלא)איארקיו(ביתכדכריואהןמאמטנש.הליחתרונתהשינפמ.]ישאברה"ד.חיליעל[חורסהקשמלטרפאמטיילכלכבהתשירשאהקשמלכוכ"תבאינתו.חורסהקשמיוהדםושמ.]:םש[רשבלרועהןמלפונו.הילעחפוטהקשמןיידעו
והילוכיאינתד.האמוטילמדןאמכיוהימל.ד"סאלהילרמא.הנושארתפיוהתואוההאמוטילמדןאמכךכלהואמטמהעיגנאלבאהדוריואבץרשהלפנשכ.ימדהאמוטילמדןאמכרונתיאהליזחינו.ריואהןמוכותבשןילכואאמטמורזוחאוהו

.]:חלקתבש[אמטאוהשןוציחהילכריואונאמטישתמחמואןוציחהריואבשץרשהתמחמאמטישוכותברחאילכהיהםאש.סרחילכריואמםיאמטםילכהלכ
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :כ

dיֵלCיִמְסe,'אָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלkֹ')אל"ת
יִלkְריִוֲאֵמ]אאhַnִָמלֶכBאא;'לֶכBאָהלkִָמ')ב
יִלkְריִוֲאֵמ]בןיִאhַnְִמםיִלkֵַהלkָןיֵאְוב,סֶרֶח
.יLַpְֵמeאָחְסיtִַאאָחְסיtִיֵמָראcְָסִחבַר:סֶרֶח
ר"א)א,eהְניִמְרe,תַחַאkְןֶהיLְzֵַעBLֻהְיר"איִמ
eדיִעֵהkְLֶ.הָיָאְרָלהֶמcBןpִcBַהןיֵא,יֵסBי
רaָNַָהלַעםִא.eדיִעֵההָמלַע,eניֵתaBַר
LֶpִאָמְטaִַהדַלְוheהָאְמLֶOBאןיִפְרBתBםִע
הֶזְואֵמָטהֶז,הָאְמheַהבַאaְאָמְטLֶpִרaָNַָה

אֵמְטaִאָמְטLֶpִרֵנBaְתBאןיִקיִלְדLֶnַםBילeבְטaִלַסְפLֶpִןֶמMֶַהלַעםִא.אֵמָט
הָאְמheַהדַלְוaִתאָמְטLֶpִהָמeרְתaִםיִדBמeנָאףַא.אֵמָטהֶזְולeסtָהֶז,תֵמ
LֶOBאןיִפְרBָתdַהםִעzְרeהָמLֶpִתאָמְטaְַהבַאheַאיֵהלָבֲא;הָאְמCִנNְרBף
ש"ראָה,יLַpְֵמe.םֵרֲהַטיִוeהiִָלֵאאֹבָיאLֶnָ,הָאֵמhְַהםִעהָיeלlezְיִפֲא
לָחLֶד"י,אָיְנַתcְ)ב.ַעBLֻהְייaִַרְדאaָיlִַאְויֵסBי'ראָה,ַעBLֻהְייaִַרְדאaָיlִַאְו
תBאֵמְטתBמeרzְןיִפְרNBְו,תMַaַָהיֵנְפlִִמלkַֹהתֶאןיִרֲעַבְמ,תaְLַaָתBיְהִל
zְלeיBתeהְטBרBת.cִַריֵרְבaִַר.ריִאֵמיaִייBאיֵסBהְט,רֵמBהָרaִָמְצַעיֵנְפd,
eלְתeהָיaִָמְצַעיֵנְפd,eהָאֵמְטaִָמְצַעיֵנְפd.ג,ש"ררַמָא(Gקְלְחֶנאeרֶזֶעיִלֱא'ר
לַעְוהָיeלzְַהלַע,ןיִפְרNBןיֵאLֶהָאֵמhְַהלַעְוהָרBהhְַהלַעַעBLֻהְי'רְו
רֶזֶעיִלֱאיaִַרLֶ,הָאֵמhְַהלַעְוהָיeלzְַהלַע,eקְלְחֶנהָמלַע.ןיִפְרLֶOBהָרBהhְַה
אָהְו.תַחַאkְןֶהיLְzֵרֵמBאַעBLֻהְי'רְו,dָמְצַעBaְזְוdָמְצַעBaְזףֵרOָיzִרֵמBא
אaָיlִַאְוש"רleיִפֲא,ריִאֵמיaִַרְליֵסBייaִַררַמָאָקיִכָה.איִהיֵסBי'רןיִתיִנְתַמ
יaִַר.אGהָאֵמְטeהָרBהְטaִלָבֲא,הָאֵמְטeהָיeלְתaִלֵקיֵמיkִ,לֵקיֵמcְַעBLֻהְייaִַרְד
ןֶהיLְzֵַעBLֻהְייaִַררַמָאיִמ.יLַpְֵמeאָחְסיtִַאהָמeרzְיֵמָראָניִנֲחיaִַרaְיֵסBי
kְתַחַא,eהְניִמְרe,תיִבָח)דLֶלzְרeהָמLֶpBדַלaָdטקֵפְסeַר,הָאְמaִרֶזֶעיִלֱאי
הָתְיָהםִאְו;עָנְצneַהםBקָמaְהpֶָחיpִַי,הtְָרzeַהםBקְמaִתַחepַמהָתְיָהםִא,רֵמBא
הpֶָחיpִַי,עָנְצneַהםBקָמaְתַחepַמהָתְיָהםִא,רֵמBאַעBLֻהְייaִַר.הqֶpַָכְי,הelָגְמ
aִקְמBַהםzeְרtָכְמהָתְיָהםִאְו;הeqַָגְי,הlֶpָה.bְןיִאאָמָר,aַiָאָלםִיַד.eְמLַpֵי,
יaִַר.ַעBLֻהְי'רְדאaָיlִַאיֵסBי'ראָה,ַעBLֻהְי'רְדאaָיlִַאןBעְמLִיaִַראָה
,אָלםִיַדaַiָןיִאאָמָרbְַעBLֻהְי'ררַמָאיִמ.יLַpְֵמeהָמeרzְַאהָמeרzְיֵמָררָזָעְלֶא
eהְניִמְרe,תיִבָח)הLֶלzְרeהָמLֶpִLְaְהָרaַbַיְלֶעָהתBְחַתְו,הָנzֶחָהיelִןיִאֵמְטןי,
.ליvִַי,הָרֳהָטaְתיִעיִבְרהnֶpִָמליvִַהְללBכָיםִאLֶ,ַעBLֻהְייaִַרְורֶזֶעיִלֱא'רהֶדBמ
ַעBLֻהְי'ר)ו.דaַiָהpֶָאnְַטְילַאְואָמְטִתְודֵרzֵ,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר,ואָלםִאְו
,אָבָרdָלףיִקְתַמ.ןיelִחדֵסְפֶהאkָיִאcְםָתָהיֵנאLָ,יLַpְֵמe.דaַiָהpֶָאnְַטְי,רֵמBא
דֵסְפֶהְל,LְLeָחהeaֶרְמדֵסְפֶהְלג)ז,יaַiֵַאל"א.םיִצֵעדֵסְפֶהאkָיִאיnֵַנ'יִנְתַמ
אGטָעeמדֵסְפֶהְלLְLeeָחהeaֶרְמדֵסְפֶהְלcִאָרְמיzֵאָנְמLְLe.eָחאGטָעeמ
הָנzBְחzַַבe,הָנBיְלֶעָהתaַbַהָרLֶpִLְaְהָמeרzְןֶמLֶלLֶתיִבָחד,אָיְנַתLְLe.cְָח
הnֶpִָמליvִַהְללBכָיםִאLֶ,ַעBLֻהְייaִַרְלרֶזֶעיִלֱאיaִַרהֶדBמ,ןיִאֵמְטןיelִח
ןֶמLֶש"מ)ח.דaַiָהpֶָאnְַטְילַאְואָמְטִתְודֵרzֵ,ואָלםִאְו;ליvִַי,הָרֳהָטaְתיִעיִבְר
cְאָרeַנןִיַי,קיִלְדַהְליnֵאָריeיִזְליleיִזת"כְו.ףleיִמואָלףlְרַמָאָהְו,איִהאָת
LְמeִמלֵאMeִח'רםiָאי,LBִמןיִתlBגaְַזְמו,עַלֶסlְִמןיִפlBגaִLְzַםִי.aְָדָחL.
.הָלzַwָיֵדיִלdיaֵיֵתָאיnֵַנןֶמLֶ.הָלzַwָיֵדיִלdיaֵיֵתָא)ט.BנMְַיְליeאָראָהְו
,dיֵליֵעaָאָקףleיִזְל.סeאָמיִלְכdaִיֵליֵמָריnֵַנןִיַי.סeאָמיִלְכdaִיֵליֵמָרcְה
aִאָמיִלְכeיֵליֵמָרסd.ַתְו)יwָָמְצַעהָלdzַpָאיִהיֵא.cְתיִבָח,אָיְנַתLֶןִיַילLֶל
zְרeהָמLֶpִאש"ב,תאָמְטBםיִרְמzִMֵָפCגלָבֲח[,eִהתיֵבlֵאלBםיִרְמzֵָעNֶה
תִיaַaַ,לָבֲחCֵפzִMָהֶדaַOָ,ַעיִרְכַאיִנֲאיֵסBייaִַרaְלאֵעָמLְִייaִַררַמָא.ףleיִז
zֵָעNֶיִזהleיִא.ףkָיִרְמָאְדא,aְָדָחLzִMֵָפCלָבֲח,aְָיLָןzֵָעNֶיִזהleרְמָא.ףeלB,

ןיֵא

'BכBתaְרLֲֶאלkֹ'יאַה,רַמBלkְ.'לֶכBאָהלkִָמ'dיֵלCיִמְסe'eכְול"ת
LְֶרַמָאzְִליE,aְאBְרַמָאלֶכzְִליE.יִאְוkְןאַמcִטיֵלְמeָחהָאְמLֵיֵלביd
אhַnָיִמףֶטLֶיִלְכe,ףֶטLֶיִלkְלaBLֶַגaְתַעַגBנהָאְמeטתאֵצְמִנ,ןBציִחַל
אeהיִלkְתַמֲחֵמ'אָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלpָd,'kֹיִמעַמLְאlֶָא.bַaBִמ

ןיִלָכֳאcָאָרְקןַניִעְמLְַאְו,אhַnָיִמְד
eַמLְהןיִקeַקְמִדאaְטיִלeִמהָאְמeְדַל
יאַהֵמe.אָליִלkְלָבֲא,הָאְמheַה
tֵריeןָלאָקְפָנאָקaְלָכceאָהאָתְכ
.יִלkְאnֵַטְמןLBאִריִלkְןיֵאcְןַחLְkְַאְד
,יִלkְןיִאnְַטְמןיִקLְַמeןיִלָכֳאןיֵאְו
kִַנםָדָאְו.ו"קִמ)כליֵעְלףיֵלָיְדnֵיLֶניֵאB
תַאְמeטaְַעֵגBנןBגkְ,הָאְמheַהבַא
)לביִתְכcִ,יִלkְאnֵַטְמאG,ץֶרLְֶבeהָלֵבְנ

ביִתkְאָלְו,'אָמְטִיםָתָלְבִנaְַעֵגpBַהְו'
kִaeסaְלָבֲא.םיִדָגbַaֵניBNֵאbְתַריֵז
אnֵַטLֶnְאOַָמתַאְמeטaְאיִהבeתkַָה
תַעaִLְויָלָעLֶםיִדָגaְאnֵַטְלםָדָא
רַחַאְלןיִאaַָהםיִדָגaְאGְו,אOַָמ
אGהָאְמheַהדַלְואָמְלַא.)מןאkִָמ
אeהLֶתֵמאֵמhְִמץeח,יִלkְאnֵַטְמ
eניִצָמאGםָדָאןֵכְו.הָאְמheַהבַא
בַאֵמאlֶָאהָרzBַהלָכaְהָאְמeטBל
הָלֵבְנeץֶרLֶיֵדְילַעןBגkְ,הָאְמheַה
ויָתBניְיְעַמeבָזיֵדְילַעְו,עַרֶזתַבְכLְִו
eסָרְדִמB,ִניֵדְילַעְוcָהeניְיְעַמBָהיֶת
eָסָרְדִמd,תֵמאֵמְטי"עְו:Lְzֵןֶהי
kְתַחַא.aִלְתeהָיeהָאֵמְטaְץֵמָחaַtֶחַס:
eהְניִמְרeכe'.ַאיֵהיֵנָתָקְוCִיOָףֵר
ןיִתיִנְתַמ:הָאֵמhְַהםִעהָיeלlezְיִפֲא
.ַעBLֻהְייaִַרְדאaָיlִַאְואיִהןBעְמLִ'ר
eַראָתיְיַרָבaִייBָרְמַאיֵסd,kִיֵנָתָקְד
ןnַָקְלe'.eכןpִcBַהןיֵאיֵסBי'ררַמָא
tָיֵרC,י'ר'יִנְתַמאָהְוBַניֵסnֵי
dָניֵאיֵסBיר"אןַנְתd,cִָלרַמָאָק
הָיeלzְהָמeרzְןיִפְרNBְו:הnִcַָהאיִה
eהָאֵמְטeהְטBַה.הָרkֹלaְר.דַחַי'
םֶהיֵרְבcִִמרַמָאd,cְיֵמְעַטְלריִאֵמ
םִעהָרBהְטהָמeרzְןיִפְרeLֶOBנְדַמָל
יaִַרeקְלְחֶנאGג"ה:חַסaַtֶהָאֵמhְַה
לַעְוהָרBהְטלַעַעBLֻהְייaִַרְורֶזֶעיִלֱא
לַעְוהָיeלzְַהלַעןיִפְרNBןיֵאLֶהָאֵמְט
אGְוליִאBהcְ.ןיִפְרLֶOBהָרBהhְַה
אnֵַטְמkִהֶאְרִנןיֵא,הָאְמeטקַזְחeה
aַiָקְלְחֶנהָמלַע:םִיַדeַהלַעzְלeלַעְוהָי
הָאְמeטdָלןיֵאְוליִאBהcְ.הָאֵמhְַה
םִיַדdaַiָָאnְַטְמאeהיֵרֲה,תיִאcַָו
,רַבָסַעBLֻהְייaִַרְו.רֶזֶעיִלֱאיaִַרְל
kֵןָויcִלְתeַאיִא,איִההָיzָמהeרָהְז
.אָחְסיtִַאהָמeרzְיֵמָר:dָתָריִמLְלַע
zְרeַאאָמְלָעְדהָמzְרeאָחְסיִפְדהָמ:
eַררַמָאיִמaִהְייBLַֻעLְzֵןֶהיkְתַחַא.
cְמezַָטְלרnֵאzְלeהָיaַiָםִיַד:aַiָםִיַד
.אָה:איִההָיeלְתcִבbַלַעףַאְו.אָל
אaָיlִַאְואיִהיֵסBי'ר,אָלםִיַדaַiָיֵנָתָקְד
יnֵַנאָחְסיִפְדהָיeלzְיaֵַגcְ,ַעBLֻהְייaִַרְד
leיִפֲאףBרNְִנCַאיֵה]דןַנֲאַו,רַמָאיִכָה
zְלeַהםִעהָיhְַנ'יִנְתַמ:הָאֵמnֵיִאיkָא
יֵסBייaִַררַמָאָקיאnַַאְו.םיִצֵעדֵסְפֶה

.dיֵליֵעaִָמרֶזֶעיִלֱאיaִַרְלַעBLֻהְייaִַרהֶדBמ,Cיֵרtָןnַָקְלe.אָמְטִתְודֵרzֵואָלםִאַא,יֵאָקאָנָקnַqְַא.'eכרֶזֶעיִלֱאיaִַרהֶדBמ:אָלcְַעBLֻהְייaִַרְדאaָיlִַא
םMeִמרָזְלeןֵהֹכְלeרְסָאֵיןֶהaָהָמeרzְבֵרָעְתLֶpִןיelִחןֶמcְLֶ,ןיelִחדֵסְפֶהםMeִמםִיַדaַiָהpֶָאnְַטְיאeLֶHדBמeהelְכcְ,ןֶמLֶיaֵַגיֵנָתָקםBקָמלkִָמ
,עַלֶסaְרkְָמLֶpִ.גlBִמןיִתB:LBדיִסְפִהיֵרֲהַו,ביLֲִחאָל.איִהאָתlְיִמואָל:קיִלְדַהְליeאָרLcְֵרָפְמִדkְ,אeהטָעeמדֵסְפֶהcְםMeִמ,הָמeרְתִדהָאְמeט
eַזְמlְִמןיִפlBַהגpְִמkָרaִLְzַנ.םִיBנְקִלַחBלתBגaִLְzֵיִזְלםיִעָלְסיleִמףlִנְקBתBִלLְִתiָה;eיִמLֶניֵאBָעLִִי,ריwַןִיַיחaְזBִללLְִתiָתיB,לBגaְןִיַיְו,עַלֶס
aְיBיִזְלרֶקleף:aְָדָחL.cְחיֵרןיֵאBנBאָרןיֵאְו,ףֵדeיִזְליleיֵתָא:ףaֵיdיֵדיִלzַwְָיםִא.הָלLֶַהpeלְצֶאBדַעLֶiִיַיְתMִֵמְליֵתָא,ןLְzֵיִמיpֵיd:ִזְלleיֵעָבָקף
.)א(לָבֲחCֵפzִMָ:איִהיֵאzַpָ,אָליִאיֵיeהLְַלרeסָאְוdָלןַניLִיְיָחיִא.dָמְצַעהָלwַָתְו:הiִָמְתd,aִיֵליֵמָרסeאָמיִלְכִבe,בBטַחיֵרBלאֵהCLֶiְיִרָצְו.dיֵל
;הֶדaַOָןיִפlְַזְמןיֵאLֶ.לָבֲחCֵפzִMָהֶדd:aַOָָיLְzְִמְליֵתָא,םleaBaַiBיִפֲא,יlִַקיlִַקףlֵַזְמcִַאאָמְליcִ.ףlֵַזְלאGְודַחַיCֵפzִMָ,רַמBלkְ.הָליִבֲחןLBְל
אָל,תִיaַַלהֶדOַָהןִמ,אָהיkִ)ןַניLִיְיָחאָל(תֶטֶעeמהיiִָהLְִל.יִרְמָאְדאkָיִאְו:הָלzַwָיֵדיִלdיaֵיֵתָאיִכָהcְַאB,cְפlְַזְלתִיaַaַהpֶָאיִבLֶiְןַניִרְמָאאָלאָהְו
:BרBדיֵנB.aְלeרְמָא:הָיָהיאLַnַתיֵבeלlִֵהתיaֵרַחַאםיִנLָהkַnָ.יֵסBייaִַרaְלאֵעָמLְִייaִַררַמָא]ה:)ב('eכלָבֲחCֵפLzִMָָדָחaְאlֶָא;ןַניLִיְיָח

ןיֵא

אָה,י"ִררֵמBא.תיִבָחeהְניִמְרeתַחַאkְןֶהיLְzֵַעBLֻהְי'ררַמָאיִמ
,דיִרBמאGְוהֶלֲעַמאGחַסֶפdcְיֵלעַמLְַמcְ,יֵנאLָחַסtֶיLַpְֵמאָלְד

:םַעhַַהיֵוָההָיeלzְאיִהMֶהַמןkֵםִא,תBרBהְטaִרַסָאְוהָיeלְתaִיֵרcְLִָמ

ןָויkֵ,ןBעְמLִיaִַרְל,י"ִרְלdַמיzֵ.ַעBLֻהְי'רְדאaָיlִַאןBעְמLִ'ראָה
cִLְיִרzְלeַטְלהָיnֵאaַiָםִא,ד

kֵןLְְליִרNָפְרB,ַאְוnַיֵליֵרָקיאdzְלeהָי,
cִלְתeניְיַההָיeGאאBְוןיִלְכGאNBןיִפְר.
אָלecְניְיַהש"רְלהָיeלְתcִ,רַמBלLֵיְו
לַעףַא.ףleיִזְליeאָר:BפְרNְָלביiַַחִמ
bַבcִרְתeהָאֵמְטהָמaִNְהָפיֵר;kֵןָוי
cְַמqְןַניִקaְקֶרֶפaָמְתִדאָרְתeהָר
)cַאָרָה,):גלףeִליNְהָפיֵרNְהָפֵר,
יִכaְןיcִַהאeה,הָרeבְקהָרeבְקִליeאָרָה
:)נףleיִזְליeאָרְוליִאBהאָנוְוbַיאַה

ןיֵא
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