
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְגכםיִחָס.

ַעeטpַָהתֶאאיִצBהְל,רֵמBאהָדeהְייaִַר.םיaִַרָל
ביִתְכcִ.אnַָקאpַָתְדאָמְעַטיאַמ.םיaִַרָל
;עַמLְַמאָלםיaִַרְל,עַמLְַמדיִחָיְל,'םzְֶעַטְנe')א
kְַהתֶאאיִבָהְל'םֶכָל'אָנָמֲחַרבַתpָטeַרָלַעaִםי.
ןיaֵםיaִַרְלןיaֵעַמLְַמ'םzְֶעַטְנe',הָדeהְייaִַרְו
יֵוָה,עַמLְַמםיaִַרןיaֵדיִחָיןיaֵ'םֶכָל'ְו,דיִחָיְל
אlֶָאיaeִררַחַאיaeִרןיֵאְו,יaeִררַחַא)איaeִר
רָזלָכְו')ברַמָאאָנָמֲחַרcְ,הָמeרzְיֵרֲהַו.טֵעַמְל
GֶדֹקלַכאֹיאL',eריִזָנְלןיִבְרָעְמא)ב,ןַנְתaְןִיַי
eִיְלNְלֵאָרaִרְתeבַררַמָא.הָמtָtָא,Lָםָתָהיֵנא
cְגאָרְקרַמָא('zְרeםֶכְתַמ',Lֶlָםֶכzְָדיִאְו.אֵהC,
'zְרeםֶכְתַמ'cְִילָכNְריִזָניֵרֲהַו.רַמָאָקלֵאָר,
cְַצְרַחֵמ')דרַמָאאָנָמֲחַרpִגָזדַעְוםיGלֵכאֹיא',
eריִזָנְלןיִבְרָעְמ,ןַנְתaְזרַמרַמָא.ןִיַיeאָרְט,Lָיֵנא
יMִַאבַר.אֵהְיB',LֶlBרְזִנ')דאָרְקרַמָאcְםָתָה
,'LBאֹררַעNְעַרtֶלbַcֵהֶיְהִיBLדָק')ה,רַמָא
ןיֵאְויִדיִמ.BLדָקרֵחַארָבcָןיֵאְוBLדָקBלceיbִ)ג
cָרֵחַארָבkְֶא.ביִתlַָחְמאeְַרוzָאkִזרַמְדeאָרְט.
לֶמְרַכְויִלָקְוםֶחֶלְו')ורַמָאאָנָמֲחַרL,cְָדָחיֵרֲהַו
GלְכאֹתאeַהםֶצֶעדַעiBַהםfֶה',eקב)ד,ןַנְתBרֵצ
,הָיְעַמLְבַררַמָא.הָמֵהְבִלליִכֲאַמe,תַחLְַל
Lָםָתָהיֵנאcְםֶכְריִצְק,'םֶכְריִצְק')זאָרְקרַמָא
Lֶlָָדיִאְו.אֵהְיםֶכC'םֶכְריִצְק'cְִילָכNְלֵאָר
ץֶקLֶ')חרַמָאאָנָמֲחַרcְ,םיִצָרLְיֵרֲהַו.עַמLְַמ
תBפBעְוהiַָחיֵדיiַָצג)ה,ןַנְתe,'לֵכָאֵיאGאeה
ןיִרezָמ,ןיִאֵמְטןיִניִמםֶהָלeנcַnְְזLֶpִםיִגָדְו
אָרְקרַמָאcְםָתָהיֵנאLָ.םיִרְכָנְלןָרְכָמְל
הlִָחzְַכְלleיִפֲא,יִכָהיִא.אֵהְיםֶכLֶlָ,'םֶכָל')ט
ןָתיָיָוֲהe',aַיְהִי')טאָרְקרַמָאcְאָכָהיֵנאLָ.יnֵַנ
'לֵכָאֵיאG'בzְַכיִמְליִלהָמְל,הiִָקְזִחְלe.eהְי
eיִמְל'םֶכָל'יֵתיְיַמLְיֵיְרd,ְכִלאָלzBאָנָמֲחַרב
'Gאָלְו'לֵכָאֵיאaָָלרַמָא.'םֶכָל'יֵעCִקְזִחiָה,
אָנָמֲחַרcְ,ץֵמָחיֵרֲהַו.אָכָהֵמיnֵַניִדיִדאָמְעַט
יֵסBי'ר)ו,אָיְנַתְו,'ץֵמָחלֵכָאֵיאG')ירַמָא
ץֵמָחCַאיֵהEְמְצַעלַעdַמzְ°,רֵמBאיִליִלbְַה
רַמָאcְםָתָהיֵנאLָ.הָעְבLִלkָהָאָנֲהaַרeסָא
.אֵהְיLֶlְE,'רBאENְְלהֶאָרֵיאGְו')כאָרְק
הֶאBרהzַָאלָבֲא,הֶאBרהzַָאיִאLֶlְE)ז,ןָנaַָרְו
LְֶוםיִרֵחֲאלLֶלbָבBdַ.ָדיִאְוC,zְְל'יֵרE'
kְָדיִאְו.יִביִתC,דַחaְיִרְכָנLֶkִיaַLְzB,דַחְו
aְיִרְכָנLֶHאkִיaַLְzB.ָדיִאְוC,zְְל'אָתָלE'
kְָדיִאְו.יִביִתC,דַחaִNְאBדַחְורaְץֵמָח,eיִכיִרְצ.
הַמ,'הָכאָלְמלָכְלהNֶָעֵי')ל,יֵאpַָתkְאָמיֵל)ח
BdַבbָתֶכאֶלְמִללBכLֶiָ.'הָכאָלְמלָכְל'ל"ת
יֵרְבcִ.'הָכאָלְמלָכְל'רַמBלדeמְלzַ,רeסָאאֵהְיטBיְדֶהתֶכאֶלְמִל,רezָמאֵהְי
,רBהָטאֵהְיטBיְדֶהתֶכאֶלְמִללBכLֶiָ,רֵמBאאָביִקֲעיaִַר.יִליִלbְַהיֵסBייaִַר
,יִליִלbְַהיֵסBייaִַרְו.'הָכאָלְמלָכְל'רַמBלדeמְלzַ,אֵמָטאֵהְיBdַבbָתֶכאֶלְמִל
יaִַרְו.]ארzֵיֶהְלeרqeיִאְלאָרְקCיִרְטְציִאיkִ,אָרְקCיִרְטְציִאאָלהָרֳהָטְלeהָאְמeטְל
.הָרֳהָטְלeהָאְמeטְלאָרְקCיִרְטְציִאיkִ,אָרְקCיִרְצאָלרzֵיֶהְורqeיִא,אָביִקֲע

יאַמ

דיִחָיְל'םzְֶעַטְנe':רֵבBעלָכְלCֶרcֶַהעַצְמֶאaְןBגkְ,םיaִַרCֶרBצְל.םיaִַרָל
:'םzְֶעַטְנe'רַמָאָקדַחְודַחלָכְלe,ַעBטְנִלםיaִַרCֶרcֶןיֵאcְ.עַמLְַמ
הָיeאְרdָניֵאLֶהָדeעLֶqְפ"עא.ןִיַיaְ:ןיִמeחzְיֵבeריֵע.ריִזָנְלןיִבְרָעְמ
לֵאָרNְִיְלןֵכְו.ןיִבְרָעְמ,dיֵלאָיְרdLַיֵתeריִזpְַאליzְLִִמיִאְוליִאBה,איִהBל
aִרְתeהָמ,cְיִאaָיִמיֵעzְLִיָלֲעלd,
cִרְתeעָטתַמeָניֵאתdzְרeאָרְדָהְו,הָמ
pָdיִמdָלֲעLיִרְפַמרַדֲהַו,dָלְביִטְל
eָבdט(:'zְרeְחֶנְו'.'םֶכְתַמLַםֶכָלב
zְרeםֶכְתַמ'.eרְתִבeֲעַמתַמNֵרcְְרְפַמLִי
zַwַLיִאהָלBדְגהָמeרְתe,ביִתkְםiִִוְל
aְהַהeאָרְקא,kְביִתְכִד'kַcַָהןִמןָגbBןֶר',
cְניְיַהezְרeדְגהָמBָדיִאְו:)יהָלC.ִקְזִחiָה,
cְרַמָא'Gלְכאֹתאe'GַמאLְהָאָנֲהעַמ,
הָאָנֲהיֵרLְיִמְלואָל'םֶכְתַמeרzְ'יאַה
לֵאָרNְִילָכcְ'םֶכְתַמeרzְ'אlֶָא,אָתֲא
יֵיeעLְzַיִאְלאָרְקdcִיֵחְרBאְו,רַמָאָק
םiִִוְלaִאָהcְ,אָקְוcַואָללֵאָרNְִי.יִכָה
kְביִת:bִיceלB.NֵרָעיLֶlBסָאeרaַהָאָנֲה
Lֵאָהלַעןַתָנְו')כביִתְכִדkְ,הָפיֵרNְןeעָטְו
ןיֵאְויִדיִמ:'םיִמָלMְַהחַבֶזתַחzַרLֲֶא
cָרֵחַארָבkְביִת.cִאָמְליbִיceלBהְוeא
בַתkְטeעיִמיאַמcְ,רֵחַארָבָדְלןיcִַה
רֵצBק:רֶמBעָהיֵנְפִל.Lָדָח:אָכָה
תיLִאֵררֶמBע')לביִתְכcִג"עא.תַחLְַל
רeסָאcְעַמLְַמcְ,'ןֵהkַֹהלֶאםֶכְריִצְק
רBצְקִלרezָמ,רֶמBעָהיֵנְפִלרBצְקִל
:אeהריִצָקואָלcְ,בNֵֶעאeהkְLֶתַחLְַל
eיִחףַא.הָמֵהְבִלליִכֲאַמhִןיbְמeןיִר
רezָמLָדָחםBקָמלkִָמ.ףheיִקיֵדְילַע
aַָדיִאְו:הָאָנֲהC.ִקְזִחiָה,cְאָקְפָנאָל
Cיִרְטְציִאאָלְו,'eלְכאֹתאH'ִמהָאָנֲהdיֵל
'םֶכְריִצְק',Cָלרַמָא,יֵרLְיִמְל'םֶכְריִצְק'
cְִילָכNְאְו,רַמָאָקלֵאָרBיֵחְרdcִאָרְק
אָקוְוe.cַנcַnְְזLֶpִ:יִכָהיֵיeעLְzַיִאְל
Lֶpְִזcַnְנe,cְהְלןַניִכְרְצַמאָלeןָריִקְפַהְל,
.ןֶהיֵרֲחַארfֵַחְלרeסָאהlִָחzְַכְללָבֲא
kְםָתָהןַנְתִדaְַמqֶתֶכLְז"פ(תיִעיִב
תBליֵבְנaִאGהָרBחְסןיBNִעןיֵא,)ג"מ
eפיֵרְטBְותGאaִLְםיִצָקeָמְרNִיְהִי':םיe'.
יִלהָמְלהiִָקְזִחְלe:'םֶכָלeיְהִיץֶקLְֶו'
'םֶכָל'יֵתיְיַמe'לֵכָאֵיאG'בzְַכִמְל
אָלeהaַָאיaִַרְלאָמָלd.aִLְיֵיְרLְיִמְל
eהaְביִתְכCcִָנָהלָכaְיֵיLeְקַאְלeניִצָמ
'Gרַדֲהַו'לַכאֹתאkְביִתaBיֶהzֵהָאָנֲהר,
cְיִרְטְציִאC'Gלְכאֹתאe'הָליִכֲאַל,
,הiִָקְזִחְלאlֶָא.הָאָנֲהַלאָריzֵיֶהCיִרְטְציִאְו
kֵןָויcְסBסףBףLָיֵליֵרdאָנָמֲחַר
aַאָרְקיִלהָמְל,הָאָנֲהcְLַpֵיaְיִדaeאָר
eבַתְכ'Gלֵכָאֵיא',cְַמLְהָאָנֲהעַמ,
;הָאָנֲהdaַיֵיְרLְיִמְל'םֶכָל'Cיִרְטְציִאְו
Cיִרְטְציִאאָלeתְו'לַכאֹתאG'בzBְכיִל
'לֵכָאֵיאG'אָניֵמָאcְ.יִדיִדאָמְעַט:'םֶכָל'
יִאְו)א(,יִלאָקְפָנאָהֵמ,הָאָנֲהעַמLְַמ
בַתekְתְו'לֵכָאֵיאG'ביִתְכcִ,אָרְקיאַהואָל
אcְ'Gאָנְעַדָיהָוֲהאָל,dיֵיְרLְיִמְל'םֶכָל'
Cָנָהלָכְו.אeההָאָנֲהרqeיִא'לֵכָאֵי
אG'יaֵַגיִביִתְכcִהָאָנֲהרzֵיֶהְדיֵאָרְק
אָתlְיִמְלהiִָקְזִחeהְניLְִרַדאָה,'לַכאֹת
'םֶכְתַמeרzְ'ליֵעְלןָרָמֲאַדkְ,אָניִרֲחַא
Eְמְצַעלַעdַמzְ:לֵאָרNְִילָכcְ'םֶכְריִצְק'
אָריִבְסcִ.הָאָנֲהaַץֵמָחרַסֱאֶנCַאיֵה
ןיִקְריִפaְןnַָקְל,הָאָנֲהaַרeסָאחַסtֶַהויָלָערַבָעLֶץֵמָחרַמָאcְהָדeהְייaִַרְדאָגיִלְפe,חַסtֶַהרַחַאְלןLֶkֵלָכְו,הָעְבLִלkָהָאָנֲהaַרezָמdיֵל
)cַחכף:(:zְְל'אָתָלE'kְיִביִת.'GְלהֶאָרֵיאEְוץֵמָחGְלהֶאָרֵיאENְאBרaְלָכbְבeֶלE',עְוBְו'אָניִרֲחַאאָרְקדGְלהֶאָרֵיאENְאBרaְלָכbְבeְלE
Lִמ'םיִמָיתַעְב(:eיִכיִרְצ.cְיִאkְבַת'NְאBִמ,'רMeםcְיִחneצBָקLֶמאָמיֵאץֵמָחלָבֲא,הezָיִאְו;רkְִמ,ץֵמָחבַתMeםcְאָרeלָבֲא,הָליִכֲאַליNְאBרcְאָל
הָוֲה'הָכאָלְמִלהNֶָעֵי':eהaַָאיaִַרcְ'לַכאֹתאG'.יֵאpַָתkְאָמיֵל:):זףcַ(הָציֵבְדאnַָקקֶרֶפeaְהְלLֵרָפְמיִכָה.dיֵלֲערַבָעאָלאָמיֵאdיֵלְכיֵמְליֵתָא
תֶכאֶלְמִלתBרBעnֶpeִמַחLBְמִלCיִרָצםִא.רezָמאֵהְיBdַבbָתֶכאֶלְמִלאָניֵמָאהָוֲה,'לָכְל'בֵתkָהָוֲהאָליִא.לBכLֶiָ:הָליֵבְנcִבֶלֵחיbַaֵבzְַכיִמְליֵצָמ
aֶַהקֶדaַמאֵהְי,תִיezָר,cְיִמאָהLְzְבֶלֵחיֵרaַַגְלהָליִכֲאaֵבָגיBdַַלnְִזaֵיְדֶהתֶכאֶלְמִללָבֲא.)נַחBסָאאֵהְיטeר.LֶרַמֱאֶניֵרֲהaBס('Gלְכאֹתאe',יִאְוqeר
BרֲהַטְלאlֶָאאaָאGְו,רqeיִאְלד"סהָוֲהאָלcְ,ריzִַהְלבeתkַָהCַרְצeהאG,רַמBלe'.kְכרֵמBאאָביִקֲעיaִַר:'הָכאָלְמלָכְל'ל"ת.עָמaַnַLְהָאָנֲה
םִאְו.הָליֵבְנבֶלֵחaְַחnָLeַהרBעaְתBרָהְטLְzַnֵLיִלרezָמאlֶָא,הָאְמeטְלשBLֵחBניֵאְוהָליֵבְנלַלְכaִבֶלֵחןיֵאLֶרַמBלְו,רaָNַָהתַאְמeטלַלkְִמ
Gיִראaָאיִתיִיָה,'הָכאָלְמלָכְל'הBיְדֶהתֶכאֶלְמִל,רֵמBִהְל,טLְzַnֵLaBחelִהָטאֵהְי,ןיBתֶכאֶלְמִללָבֲא;רbָבBdַ,ִהְלLְzַnֵLָדָקLִאֵמָטאֵהְי,םי:

aָdְלֶח

.Cֶרcֶַהעַצְמֶאaְה"פBLֶמkְאGְו,םיaִַרCֶרBצְלי"הרaִ.םיaִַרָלַעeטָנ
cְיֵנָתָקaְַמqֶַה,)ב"מא"פ(הָלְרָעתֶכpBַרָלַעֵטaִַחםיiַָרְו,ביaִי

.'eכןָלְזbַַהְועַטLֶpָיִרְכpַָהְור"הרaִַעֵטpBַה,יֵנָתָקרַדֲהַו.רֵטtBהָדeהְי
:eהְניִניlֵיִמיֵרzְמ"ש,יֵבaָיֵרְתaִיֵנָתָקcְִמ

לaַkֹקֶרֶפaְ.ןִיַיaְריִזָנְלןיִבְרָעְמ
).חכןיִבeריֵע(ןיִבְרָעְמ

יֵזֲחאָלcְג"עאcְםMeִמ,אָמְעַטשֵרָפְמ
אaָיlִַאאָכָהCיֵרtָאָלְו.יאַהְליֵזֲחיאַהְל
אlֶָאןיִבְרָעְמןיֵא).אלףcַםLָ(ד"מְד
:eנzְיִנתBנָהיֵלואָלתBְצִמe,הָוְצִמרַבְדִל
הiִָקְזִחְל,dַמיzֵ.אֵהְיB'LֶlBרְזִנ'

תיִאְו.אָתֲאיאַמְל'Bרְזִנ'
Bניֵאְו°ַחlֵַגְמBרְזִנלַע,]ביִסְרָגcְםיִרָפְס

:ויִבָאתeריִזְנלַעַחlֵַגְמ

.הָמֵהְבִלליִכֲאַמeתַחLְַלרֵצBק
רֵצBקְדאָהcְבbַלַעףַא

חַכBמְדkִ,הָמֵהְבִלאָקוְוַדeניְיַהתַחLְַל
aִחָנְמBתaְַרקֶרֶפaִִייLְלאֵעָמ)cַאעף:(,
dיֵלעַמLְַמאָלהָמֵהְבִלליִכֲאַמeמ"מ
cְַאיֵאָקwBְלרֵצLַתַח,cְאָלכ"אtָיֵרC
eניְיַהבeתkַָהרַסָאLLֶָדָחcְ,יִדיִמ
zְבeמְגהָאeֶא.הָרlָהָמֵהְבִלליִכֲאַמא
יֵדְילַעְו,ןיִרeמbְןיhִיִחleיִפֲאeניְיַה
,דBעְו.סֵרְטְנweַהeLריֵפkְ,ףheיִק
cְַר,אָפיֵסיֵנָתָקaִיLִעְמBאןBרֵמ,
:)עLיִלLְאיִבֵהMִֶמףַא]גלַכאֹיְורBצְקִי
dַמיzֵ.אֵהְיםֶכLֶlָ'םֶכְריִצְק'

אָתֲאcַל"נמ,א"Lְaַָרְל
תBחָנְמaִןַניLְִרָדְדִכְלCיִרְטְציִאאָה,יִכָהְל
aְַרקֶרֶפaִִייLְלאֵעָמ)cְַו.בעףLָם(,
יnֵַנהiִָקְזִחְו,הָוְצִמריִצְקאGְו'םֶכְריִצְק'
תיLִאֵר'בַתkְאָלcְִמ,ל"יְו.יִכָהיLַpֵיִל
'Eְריִצְק'בzְַכיִמְליֵצָמיֵוֲהַו,'ריִצָק
eםֶכְריִצְק'בַתְכ',Lְיִמעַמpָdzְַרzֵי:

.eהְיןָתיָיָוֲהe'aַיְהִי'אָרְקרַמָא
םיִרBמֲחַוםיִסeסכ"א,ת"אְו

הָליִכֲאַדיִדיִמְבcִ,ל"יְו.ןַניִנaְַזיִכיֵה
תֶכqֶַמְדיִמְלeLַרְיַבe.אָקוְוcַיֵריְיַמ
LְסתיִעיִבBפח"פף(tָיֵרC,מֲחיֵרֲהַוBר
.םיִליֵדbְןֵהןzְָכאַלְמִל,יLַpְֵמe.לָמָגְו
)םLְָו:בפק"ב(הeaָרְמaִ'יִרְמָאcְ,ת"אְו
dיֵלקtBיzִ,םיִריִזֲחלcֵַגְמַהרeרָא
cְִמcְאBסָאאָתיְיַרeל"יְו.ר,cְאָקְפָנ
אָה,יnֵַניִא.רeרָאaְםַקיֵמְלpָdיִמ
רNְzַkִֵהְלeניְיַה,אָתיְיַרBאcְִמרeסָאְד
רNְzַkִֵהְללָבֲא,לBכֱאֶליִרְכָנְלרkBְמִלְו
aְLenָאןָנBaְעBןָרGא.אBLֶnְַגcֵלLֶHא
leיִפֲא,קיִלְדַהְלeַחLBְמִלאlֶָארkBְמִל
,Bלeנcַnְְזִנaְ,נ"א.רeסָאםיִריִזֲחaַיִכָה

kְגBןLֶpָלְפeaִריeLַָגְלןיֵא,הcְדןָל[:

Lָםָתָהיֵנאcְאָרְקרַמָא'Gא
בzְֹכיִלd,cְַמיE'.zְֵלהֶאָרֵי

'Gִקְזִחְל'לַכאֹיאiָאָלְוהaְָל'יֵעE'ה[:
eהַמ
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאחי
ןישעגמסדי'להןיבוריע

ופש'יסח"ואע"שוטאןנברד
:חףיעס

תוכלהמז"פ'יימבטי
:וטהכלהןידימת

תוכלהמח"פ'יימגכ
זי'להתורוסאתולכאמ
ד"יע"שוטטלקןיואלגמס

:זיקןמיס

=
לאננחוניבר
]:בכףדבהלחתהה[

אלץראהלעץרושהץרשה
ידייצו"פ'יעיבשבןנתולכאי
ונמתנשםיגדותופועהיח
רתומןיאמטןינימםהל
.והייורתלאישקוןרכמל
'יתכדםתהינאש'ינשו
יא.האנהבריתהלםכל
יאמאהלחתכל'יפאיכה
'יפאדבעיאדהנמתנשינאת
ןדוצלןירתומויהיהלחתכל
ץקשארקרמא'יחדו
'ישקאו.אהיותייוהבאוה
בתכמלילהמלהיקזחל
עמשמדלכאיאלםיצרשב
ךרצוהוהאנהרוסיאוליפא
האנהבריתהלםכלבותכל
אלולכאיאלובתוכהיה
אנאוריתהלםכלבותכי
אל'יתכדאכיהלכדאנעדי
רמאו.האנהברתומלכאי
ידידאמעטהברדאהיקזח
ארקךירטצאדמאכהמ
האנהבוריתהלםכלבתכמל
אלביתכדאכיהלכדמ"ש
דחאוהליכארוסיאדחאלכאי
ירהו:עמשמבהאנהרוסיא
רמאולכאיאלביתכדץמח
ךמצעלעהמתילילגהיסוי'ר
לכהאנהברוסאץמחךאיה
םתהינאש'יחדוהעבש
:'וכאהיךלשךלביתכד
הלבנבלחויאנתכאמינ
לכלהשעיהפרטבלחו
לכלל"תהמ[הכאלמ
רמואילילגהיסוי'ר]הכאלמ
ןיבהובגתכאלמלןיב
רמאנשרתומטוידהתכאלמל
אביקע'רהכאלמלכל
טוידהתכאלמללוכישרמוא
הובגתכאלמלרוהטאוה
הכאלמלכלל"תאמטאהי
הובגלםארוהטאהי
רמוחולק)ארוהטאוה
'רשרדדמ'יקיד.טוידהל
הרהטוהאמוטבארקלאביקע
רתומדהילאטישפדללכמ

ח"רלעהמלשקשח

תוביתהזיאןאכרסחדהארנ[)א
י"רוןנירמאדאהלעיאקדילואו
אלהרהטלוהאמוטלילילגה

.]ק"ודוארקךירטציא

םינויצותוהגה=
ילילגהיסוייברו"]א
רוסיאל'וכוהאמוטל
י"תכבאתיל"רתיהלו
,ופיסוהל"שרהמהוי"ופדבו
שידהארנ]ב:י"נפןייעו
'וכוורזנלעךדיאוףיסוהל
'סותבוש"ארה'סותבה"כו(
'מגבהזחסונףסונןכו,ץנאש
יתואס"קד'יע,י"תכהמכב
:)הילגנאימכח'סותע"עו
אלמ(ליכאיול"צ]ג
ןשדהתמורתב]ד:)םיעורה
'סותןוילגאיבמ)ר'יס(
אלאהניאויהידהשרדאיההד
'יסד"ויז"ט'יעו.אתכמסא
ד"ויס"תחת"וש,אק"סזיק
א"ערת"וש,הק'יסודק'יס
א"ער'יחהארו,דע'יסא"ח
ל"יוףסוני"תכב]ה:ןאכ
כ"עילילגהיסוייברד
'מאדכהיקזחכאלד
ןיבקלחמוניאוךומסב
ךירטצאולַכאֹיללֵכָאֵי
ז"יעכו.ךלבתכמל

:א"שרהמ'יעו,פ"רותב

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,]:המףדאמקאבב[)א
,].חכ[:וכןיבוריע)ב
,.אעתוחנמ)ד,:זנןישודק)ג
,]דהנשמזקרפ[תיעיבש)ה
ליעל[)ז,].בל:חכןמקל[)ו
תופסותןייע[)ח,]נ"שו:ה
,]ןועמש'רוה"ד.בכליעל
ףדהציב)י,:לןיבוריע)ט
ארקיו)ל,חיורבדמב)כ,:גי
,דזטםירבד)מ,יגכ
זארקיו)ס,.וףדתוחנמ)נ
תוחנמתופסותןייעו[)ע,גכ
ל"צ)פ,]רומיאה"ד:אע
,)םיניעהפי(א"הז"פ

.ב"על)צ

ח"בהתוהגה=
ידידאמעטה"די"שר)א(

:ואליאד'וכו

ס"שהןוילג=
ךאיהךמצעלעהמת'מג
רמואהתאךאיהונייה.ץמח
לעהמתןכוהאנהברוסאץמח
חסהדנבתפפוחךיאהךמצע
ורמאךכה"דםש'סותא"ע
.ורזנה"ד'סות:ה"דסב
תוריזנלעחלגמוניאו
מ"רוי"רלאהל"ק.ויבא
לכבד)צריזנדד"פסבל"סד
כ"אויבאתוריזנלעחלגמןינע
אלדורזנךירטציאדמחכומאהי
עמשמבהאנהרוסיאלכאי
ןילוחב"אד'ירמאךיאכ"או

:ע"צוי"רלהרזעבוטחשנש

=
םלשהרואהרות

ץֶרָאָהלֶאeאֹבָתיִכְו)א
eְעַטְנzֶםkָלָכֲאַמץֵעל
BיְרtִתֶאBתָלְרָעםzְֶלַרֲעַו
LָלLLָםֶכָלהֶיְהִיםיִנ

:לֵכָאֵיאGםיִלֵרֲע
]גכ,טיארקיו[

LֶדֹקלַכאֹיאGרָזלָכְו)ב
zBLַבkֹריִכָֹשְוןֵהGלַכאֹיא

]י,בכארקיו[:Lֶדֹק
םֶכְתַמeרzְםֶכָלבLְַחֶנְו)ג
kַcַָהןִמןָגbֹןִמהָאֵלְמַכְוןֶר

]זכ,חירבדמב[:בֶקiַָה
רLֲֶאלkִֹמBרְזִניֵמְילkֹ)ד
םיpִַצְרַחֵמןִיiַַהןֶפbִֶמהֶֹשָעֵי
]ד,ורבדמב[:לֵכאֹיאGגָזדַעְו
רַעBzַרְזִנרֶדֶניֵמְילkָ)ה
GאֹרלַערֹבֲעַיאLBדַע
ָיְיַלריfִַירLֲֶאםִמiַָהתאGְמ
רַעְֹשעַרtֶלbַcֵהֶיְהִיLֹדָק

]ה,ורבדמב[:LBאֹר
אGלֶמְרַכְויִלָקְוםֶחֶלְו)ו
הfֶַהםiBַהםֶצֶעדַעeלְכאֹת
ןaְַרָקתֶאםֶכֲאיִבֲהדַע
םָלBעתwַֻחםֶכיֵהGֱא
:םֶכיֵתֹבLְמלֹכaְםֶכיֵתֹרֹדְל

]די,גכארקיו[

לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)ז
eאֹבָתיkִםֶהֵלֲאzְָרַמָאְו
ןֵתֹניִנֲארLֲֶאץֶרָאָהלֶא
dָריִצְקתֶאםzְֶרַצְקeםֶכָל
תיLִאֵררֶמֹעתֶאםֶתאֵבֲהַו

:ןֵהkַֹהלֶאםֶכְריִצְק
]י,גכארקיו[

לַעץֵרMַֹהץֶרMֶַהלָכְו)ח
:לֵכָאֵיאGאeהץֶקLֶץֶרָאָה

]אמ,איארקיו[

םָרָֹשaְִמםֶכָלeיְהִיץֶקLְֶו)ט
Gלֵכאֹתאeםָתָלְבִנתֶאְו

zְLַwֵצe:]אי,איארקיו[
םָעָהלֶאהLֶמרֶמאiַֹו)י
רLֲֶאהfֶַהםiBַהתֶארBכָז
תיaִֵמםִיַרְצnִִמםֶתאָצְי
איִצBהדָיקֶזֹחaְיkִםיִדָבֲע
לֵכָאֵיאֹלְוהfִֶמםֶכְתֶאָיְי

]גגיתומש[:ץֵמָח
תַעְבLִתֵאלֵכָאֵיתvBַמ)כ
ץֵמָחEְלהֶאָרֵיאGְוםיִמiַָה
לָכaְרֹאְֹשEְלהֶאָרֵיאGְו
bְֶלֻבE:]ְו]ז,גיתומשGהֶאָרֵיא
תַעְבELְִלֻבbְלָכaְרֹאְֹשEְל
רָֹשaַָהןִמןיִלָיאGְוםיִמָי
םaַiBבֶרֶעaָחaְַזzִרLֲֶא
]ד,זטםירבד[:רֶקaַֹלןLBאִרָה
הָפֵרְטבֶלֵחְוהָלֵבְנבֶלֵחְו)ל
לֹכָאְוהָכאָלְמלָכְלהֶֹשָעֵי
Gהֻלְכאֹתאe:]דכ,זארקיו[

=
י"שריטוקיל
]:בכףדבספדנ[
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :גכ

יִליִלbְַהיֵסBי'רcְ,יִגְלtַיִמָקאָהaְואָליאַמ
הָליִכֲארqeיִאןיaֵעַמLְַמ'eלְכאֹתאG',רַבָס
aֵיִאןיqeיִמְלאָרְקאָתֲאיִכְו,הָאָנֲהרLְיָיְרd
אָביִקֲעיaִַרְו;אָתֲאַדאeההָאָנֲהaַ,]אהָליֵבְנִל
אָלהָאָנֲהרqeיִא,עַמLְַמהָליִכֲארqeיִא,רַבָס
,אָל.הָרֳהָטְוהָאְמeטְלאָרְקאָתֲאיִכְו,עַמLְַמ
cְע"כ'Gלְכאֹתאe'ַמLְעַמaֵיִאןיqeהָליִכֲאר
aֵיִאןיqeאָכָהְו,הָאָנֲהרaְיִמָקאָהtַַר,יִגְלaִי
איִה,הָליֵבְנהָרezְהkְLֶ,רַבָסיִליִלbְַהיֵסBי
Cיִרְטְציִאיִכְו,eרezְהאdGָדיִגְוaָdְלֶח,הָרezְה
אָביִקֲעיaִַרְו;אָתֲאַדאeההָאָנֲהרzֵיֶהְלאָרְק
יnֵַנdָדיִגְוaָdְלֶח,הָליֵבְנהָרezְהkְLֶ)א,רַבָס
.הָרֳהָטְוהָאְמeטְלאָרְקCיִרְטְציִאיִכְו,eרezְה
אָנָמֲחַרdיֵיְרcְLַבֶלֵחןַחLְkְַא,יִליִלbְַהיֵסBי'רְו
aֶַא°,הָאָנֲהlָסָאְדאָמיֵנדיִגאeיִא.רaָתיֵע
יֵתיְיַמאָמיֵאתיֵעaָיִא,רeסָאcְיnֵַניִכָהאָמיֵא
,תֵרeLkָנָעLֶ,בֶלֵחהַמe.רֶמBחָולַקdaְָל
לkָאG,תֵרeLkָנָעBניֵאLֶ,דיbִ;הָאָנֲהaַרezָמ
Lֶkֵש"רְו.ןcְיִא,רַסָאkַָרְפיִמְלאCהַמ)ג,)ב
lְבֶלֵחLֶkֵהןezִַמרkְלָלBַחלֶצֵאiָה,zֹרַמא
aְדיִגLֶHהאezִַמרkְלָלBַחלֶצֵאiָָדיִאְו.הC,
aִןַניִרְמָאָקהָמֵהְב,aִיִאאָלתַהיִמהָמֵהְבLְzְיִר.
הiִָקְזִח,eהְניLַpְִויֵאָרְקיֵנָהלekָהְניִבְתBאיִדkְִמ
אaָיlִַאְוחַסֶפaְץֵמָחaְ.יִגיִלtְיאַמeaְהaַָאיaִַרְו
,לkַֹהיֵרְבִדְדאaָיlִַאְולָקְסpִַהרaְLB,ןָנaַָרְד
eהaַָאיaִַרְו,'לֵכָאֵיאH'ִמ)אdיֵלקיִפְנהiִָקְזִח
רַמְלןיֵבeרַמְלןיaֵיִדkְִמ.הָליֵבpְִמ)בdיֵלקיִפְנ
eהיְיַניaֵאkָיִא.eהיְיַניaֵיאַמ,הָאָנֲהaַןיִרeסֲא
אG')א,רַבָסהiִָקְזִח.הָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִח
ןיelִחיֵטeעַמְל'BתBא')ג,יֵנָהיֵטeעַמְל'לֵכָאֵי
LֶpִLְטֲחeaַָר.הָרָזֲעaִַאיaָהeא',רַבָסBתB'
ואָלהָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִח)ד,יֵנָהיֵטeעַמְל
cְאBהְניִנאָתיְיַרe.הַהביֵתָיeַרֵמאaַָקןָנnֵיd
cְַרaִיLְמeלֵאaִַמרַמָאָקְוביֵתָיְו,יִנָמְחַנרMְיֵמd
cְהְי'רBLַֻעaִֶמ,יִוֵלןpַיִאלָכְלןִיqeןיִרLֶaַzBהָר
cְסֲאַדיִכיֵהיִכeןיִרaַַניִכָההָליִכֲאnֵסֲאיeןיִר
aַהָאָנֲה,eהיִניאַמeץֵמָחaְְוחַסֶפLBַהרpִלָקְס.
'לֵכָאֵיאG'.'לֵכָאֵיאG'ִמ)אdיֵלקtBיzִ,ןִיpִַמ
אָלהָאָנֲהרqeיִא,dיֵלעַמLְַמהָליִכֲארqeיִא
dָלרַבָס.הָליֵבpְִמ)בdיֵלקtBיd.zִיֵלעַמLְַמ
kְהְי'רeהָד,cְהרַמָא(cְםיִרָבkִרַבָסיִא.ןָבָתְכ
אָקְפָנְדאָכיֵהֵמdיֵלקtBיzִ,הָדeהְי'רdkְָל
.'BתBאןeכיִלzַLְבֶלkֶַל'ִמ)ג,הָדeהְי'רְלdיֵל
,ןִיpִַמ.אָתיְיַרBאcְהָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִחרַבָסָק
cִדביִתְכ('kַָחלhֲָאתאLֶירeִמאָבcָָמd'גְוB',
Lֶל"תןיֵא'aֵָאLzִOָףֵר',eל"תהַמ'aֵָאL
zִOָניֵאםִא.'ףֵרBגְלןָיְנִעeפB,cִִהְו')הביִתְכpֵה
NBףָר',zְהֵנeיִאלָכְלןָיְנִעqeןיִרLֶaַzBהָר;

םִאְו

הָוֲהאָלkָCְלִה,רaָNָלַלְכBaִניֵאבֶלֵחe.cְרezְהאdGָדיִגְוaָdְלֶח
aְַמLְעַמ'zִzְֶנpָָלָכֲאַוהd',ַגְוaֵנ'יBַעֵגaְָתָלְבִנd'ַנnֵבֶלֵחואָליaַnַLְעָמ,
לַלkְִמBריzִַהְלאlֶָא,BרֲהַטְלCַרְצeהאG'הָכאָלְמלָכְלהNֶָעֵי'kָCְלִה
ןיaֵהָליֵבְנלַלְכaִבֶלֵח.רַבָסאָביִקֲעיaִַרְו:בֶלֵחלַכאֹתאGתBאָנֲה

יkָCkְִלִה,אnֵַטְלןיaֵהָאָנֲהרzֵיֶהְל
:CיִרְטְציִאBרֲהַטְלאָרְקCיִרְטְציִא
רeסָאדיbִ)וליֵעְלרַמָאcְ.ןBעְמLִיaִַרְו
aִַמ,הָאָנֲהMeםcִיֵלאָריִבְסdןיֵאaְןיִדיִג
aְנBְוםַעַטןֵתGהאezַרaִהָליֵבְנלַלְכ,
יֵסBייaִַרdkְיֵליֵתיְיַמאָלאָמְעַטיאַמ
רֶמBחָולwִַמהָאָנֲהריzִַהְל]יִליִלbְַה[
.Cָדיִאְו:הָליִכֲאaַףַא.Bלָלkְִמ:בֶלֵחֵמ
בֶלֵחaְאָנֲא,Cָלרַמָא,]יִליִלbְַה[יֵסBייaִַר
aְַהְלאָרְקאָניֵתיְיַמאָקהָמֵהzִרי
aַהָאָנֲה,cִאָרְקaְבֶלֵחLBֶכָורNֶיֵאָקב
אGהָמֵהְבִבe,הָאָנֲהdaַיֵליֵרLָאָקְו
דיִגיֵתָאkָCְלִה,הָליִכֲאBaַלָלkְִמרezַה
לekָהְניִבְתBאיִדkְִמ:dיpֵיִמהpָLֶַה
ןֶהaָ'ַמֱאLֶpֶןיִרqeיִאלָכcְ.יֵאָרְקCָנָה
'Gלַכאֹתא'eמezָןיִרaְַו:הָאָנֲהLַpִהְניe.
.רzֵיֶהְלאָטָרetְהaְחLְkַַאְו,eהaַָאיaִַר
GניִצָמאeaְִמדָחֶאkelָםLֶריִמְחֶהaB
הָאָנֲהaַרeסָאLֶרַמאֹיְוeהaַָאיaִַר
eִקְזִחְלiָיִלהLְzְרe,ֶאlָאcָסָאָהרָבeר
רezָמרnezַָהְו,ןֶהיֵנLְיֵרְבִדְלרeסָא
Eְלןיֵאcְ.יִגיִלtְיאַמaְ:ןֶהיֵנLְיֵרְבִדְל
ואָלaBרַמֱאLֶpֶרָבָדaְ]בהָאָנֲהיֵרqeיִא
aַתָליִכֲאB,LֶHרַמֱאֶנאaBtְַהְלטָרzִרי,
אG'ןֶהaָביִתְכcִםיִרָבְדיֵנCLְָנָהאlֶָא
,חַסֶפaְץֵמָחְולָקְסpִַהרLBןBגkְ,'לֵכָאֵי
eרַמְלןיֵבeסֲארַמְלןיֵבeַאְו:ןיִרlִיaָא
יֵסBייaִַרdcְיֵלֲעיִגיִלְפcִ.ןָנaַָרְד
חַסֶפaְץֵמָח)זליֵעְלרַמָאcְ]יִליִלbְַה[
Cיִרְטְציִאcְִמ.הָליֵבpְִמ:הָאָנֲהaַרezָמ
ביִתkְהָוֲהיִאְו,הָליֵבְניֵרLְיִמְלאָרְק
'Gַנ'לַכאֹתאnֵיִמהָוֲהיzַיִא:יִרְסkָא
aֵהיְיַניeחelִןיLֶpִLְטֲחeaָהָרָזֲע.
הָליֵבpְִמ)חרַמָאcְ,הָדeהְי'רְדאaָיlִַאְו
ןָבָתְכkִםיִרָבְדִלcְ,רַמְגיִמְליֵצָמאָל
יcְLַpִֵמיֵרzְיֵנָה,רַבָסהiִָקְזִחcְ.אָתֲא
aְיִדaeיֵרdיִאzְַל'ְו,רַסkֶבֶלzַLְכיִלeן
leֵאתֶאטֵעַמְלCַרְצeהאB'GתBא
eןָרְסָאְלaַעַמְל,אָתֲאיִכְו,הָאָנֲהeיֵט
,אָתֲאהָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִח
,רַבָסeהaַָאיaִַרְו.)טליֵעְלתיLִיֵרָפְדִכְו
,'לֵכָאֵיאG'ןיaֵ'לַכאֹיאG'ןיaֵקleיִחןיֵא
יִכָהְו.יֵנָהיֵטeעַמְל'BתBא'Cיִרְטְצִאְו
EְליzְִבַתLֶkָבbַלַעףַא,הָפיֵרְט,עַמLְַמ
,dָתָאָנֲהEְלריzִַמיִנֲא,dָתָליִכֲאaַואָל
יzְִטַרtָאLֶH,לָקְסpִַהרLBְוץֵמָחאGלָבֲא
ואָלהָרָזֲעaָ]גןיelִח:רzֵיֶהןֶהEaְָל
cְאBַררַמָאיִכְו.אָתיְיַרaִַאיaָהe'Gא
אaָיlִַא,עַמLְַמהָאָנֲהרqeיִא'לַכאֹי
םיִרָבְדִלdיֵלתיֵלd,cְָרְמַאריִאֵמיaִַרְד
kִןָבָתְכ,eִמcְיִרְטְציִאCיִמְלLְהָליֵבְניֵר,
רLBְוץֵמָחןBגkְ,ןיִרqeיִארָאcִLְלָלkְִמ
יpeיLִםMeִמואָלְו;יִריִסֲא,לָקְסpִַה
אG'ְל'לַכאֹיאG'ןיaֵקleיִחןיֵאLֶ,ןlָLBַה
Cיִרְטְציִאcְִמאlֶָא,eהaַָאיaִַרְל'לֵכָאֵי
יֵטeעַמְלמ"רְל'BתBא'ְו.הָליֵבְניֵרLְיִמְל

יֵתיְיַמe,cְהaַָאיaִַרְדאaָיlִַא)חליֵעְל.הָדeהְייaִַרְלdיֵלאָקְפָנְדאָכיֵהֵמdיֵלקtBיִתְו:לָקְסpִַהרLBְוחַסֶפaְץֵמָחeהְניִניאַמeג"ה:הָרָזֲעaָןיelִח
,אָתיְיַרBאcְִמהָאָנֲהaַןיִרeסֲא.הָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִח:אzַpָיאַה.רַבָסאָק:ןיִרqeיִארָאCLְיִלLְַמהzַָאיִאְובֶלkֶַלCיִלLְַמהzַָא'BתBא'ֵמdיֵל
ןָמָדאָבeהLֶתiBִמיִנtְַהתBאhַָחaְואָל.'dָמcִָמאָבeירLֲֶאתאhַָחלkָ':ןיִרqeיִארָאLְִלאָניִרֲחַאאָרְקdיֵליֵעaָיִמB',eתBא'ֵמdיֵלאָקְפָנְו
kְםיִנְפִלןָתוָוְצִמkְביִת,cְאָהaְאָיְדֶהkְביִתaָיןֶה(aְרַפkָֹמןֵהLִםֵלְעֶהְוַחיcָרָבNְחִמןָתָפיֵרeַלץnֶַא;הֶנֲחlַָלְלאnֵַחלַעדhָציִחַהתאBהָנ,cְםִא
הnָָל,הLֶֹמeהְלרַמָאָקְו.יִניִמMְַהםaַiBיִהְיַוaְןLBְחַנריִעaִNְ.'ףָרNBהpִֵהְו'ביִתkְאָהBcְפeגְלןָיְנִעBניֵאםִא:הָלeסtְםיִנְפִלdָמcָסיִנְכִה
NְְפַרzֶאםBתB,'ןֵהGהאeתֶאאָבcָָמdַהלֶאwֶֹדLtְִמ;'הָמיִנkְלָלcְהםִאeאָב,LַtִבֲעריeדcְNַפְרeאָמְלַא,ָהaַתNְלָכְל:איִההָפיֵר
:אָריzֵיֶהְלאָטָרtְביִתkְםיִרqeיִארָאLְִבcְ,לָקְסpִַהרLBְוחַסֶפaְץֵמָחאlֶָאיֵתיְיַמאָלCיָחְרkָלַעְו.הֶזkָןָתָליִכֲאaַואָלןֶהaָרַמֱאLֶpֶ.ןיִרqeיִא

םִאְו

eבֶלֵחהַמLֶנָעeLkָמתֵרezָרaַאָמיֵל,ת"אְו.הָאָנֲהLBַהרpִלָקְס
eLְיִארָאqeיהָאָנֲהיֵרBחיִכe,Lֶןָניֵאaְיִפֲאַותֵרָכleסֲאיִכָהeןיִר

aַל"יְו.הָאָנֲהcְפ"ה,eא(בֶלֵחהַמ(LֶנָעeLkָסָאְותֵרeרaַהָליִכֲאeמezָר
aַהָאָנֲהkְמBָמְצַעהָליֵבְנd,bִדיLֶנָעןיֵאeLkָתֵרGש"כאLֶiְאֵהaִלַלְכ
רַמיֵמְלCיֵיLָאָלאLְzַָהְו.הָליֵבְנרzֵיֶה
zBְעיֶמְליֵצָמאָלְו.ַחיִכaַַנדnֵו"קי
leיִפֲאַו;הָליֵבְנלַלְכBaִניֵאםָדcְ,םcִָמ
'יLִיֵרָפְדkִ,הָליֵבְנםַעhִַמaBןיֵאהָאְמeט
ריLַtִהָוֲהבֶלֵחלָבֲא.).בכףcַ(ליֵעְל
aִהָליֵבְנלַלְכ,cִטְלeיִרְצהָוֲהאָלהָאְמC
הָליֵבְניֵדיִמBרֲהַטְלהaַָרcְַאcְ,אָרְק
הָרezְהאיִהרַמָאָקְדאָהְו.אָרְקCיִרְצַמ
אָלcְםMeִמואָל,הָרezְהאaָdGְלֶחְו
אcְGםMeִמאlֶָא,הָליֵבְנלַלְכaִיֵוָה
הָרBהְטaִרezַהMֶהַמאlֶָאהָליֵבְנaִרezַה
aַַהְו.הָליִכֲאLְzָרַמָאָקְדאָהש"אא
אָלcְ,'ןַניִמיְיָקהָמֵהְבaִןַנֲאCָדיִאְו'
,הָליֵבְנרzֵיֶהלַלְכaִאֵהLֶiְאlֶָאןַניִפְלָי

:)כריCLַtִיֵרָפְדהֶדBמאָמְלָעaְלָבֲא

aִיִאאָלאָהיִמהָמֵהְבLְzְןיֵא.יֵר
הiַָחדיִגcְ,תLBְקַהְל

אָלהָמֵהaְלcְLֶןָויֵכcְ.רַסzְיִלאָהיִמ
'eלְכאֹיאG'ןkֵםִא,הָאָנֲהaַרַסzְיִמ
cִביִתְכbַaֵַהדיִגיpָLֶהaַאָקְוַדהָליִכֲא
לLֶרBסֱאֶלןָליֵתיzֵאָכיֵהֵמe,רַמָאָק

:הָאָנֲהaַהiַָח

אָמיֵל,א"Lְaַָרְלdַמיe.zֵהיְיַניaֵיאַמ
cְיִאkָאaֵהיְיַניeנץֵמָחeְקLֶה

ןַניaִַרְמcִ,תֶבBרֲעzַי"ערeמbָןָגcָץֵמָחְו
aְיֵרLֵאleעBַקְל(ןיִרְבnִָמ).גמן'kָל
רezָמהiִָקְזִחְלe',cִלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמ
aַהָאָנֲה,eַרְלaִַאיaָהekָקָמלBםLֶpֶרַמֱא
'Gלְכאֹתאe'ַמLְיִאעַמqeיִכְו.הָאָנֲהר
zֵאָמי,kֵןָויcִַרְמaִיֵלןַניdה"ההָליִכֲאַל
:)לביiַַחיִליnֵַנתֵרkָןkֵםִא,הָאָנֲהַל

cִִהְו'ביִתְכpֵהNBףָר'.tֵַר'יLִ"י,
aִNְְחַנריִעLBן.eמכ"תְב(

cָיֵרLaְַאאָיְדֶהOָריִעcְאֹרLחBֶדL,
eניְיַהְו,'Bגְו'םֶכָלןַתָנdָתBאְו'ביִתְכcִִמ
Lֶח"רל,cִַכְמtֵָערBטלַע)ב(ןeתַאְמ

:)נויLָָדָקְוcָLְקִמ

cְאָהkְִהְו'ביִתpֵהNBףָר'.tֵי'
ןֵה'הLֶֹמeהְלרַמָאְו,י"Lִַר

GהאeתֶאאָבcָָמdַהלֶאwֶֹדLtְהָמיִנ';
דeבֲעריLַtִ,אָבeהםִאcְלָלkְִמ
cְNַפְרeְקִה.ָהLַָרבַרָההaֵניeLְGהֹמ
ריLַtִואָלCיָחְרkָלַעאָה,NֶיBרְטִמ
אaְGָהeפָרNְאָהcְ,ָהeפְרcְNַדeבֲע
ןיִלBצדַציkֵקֶרֶפaְרַמָאְו,הָרeצרaeיִע
ףֵרOִָי,BפeגBaְלeסLֶtְלkֹ,):בפןnַָקְל(
Bתָרeצרeaַעzְ,םיִלָעaְַבeםaַcָ;דiִָמ
אGַעceַמ',ק"האָרְקe.הָפיֵרNְִלאֵצֵיְו
תֶאאָבeהאGןֵה','תאhַָחַהתֶאםzְֶלַכֲא
cָָמd';הםִאאָהeאָב,Lַtִבֲעריeדcְאָל
Bניֵאםִא,פ"הcְי"ִררֵמBאְו.ָהeלְכַא
דַציkֵקֶרֶפaְןָלאָמיְיַקאָהd,cְָפeגְלןָיְנִע
LֶדBaַwֹלeסLֶtְלkֹ)םLָהֶזםbַ(ןיִלBצ
aִNְַחְו,הָפיֵרhָתאcְִמןֹרֲהַאMeם

:םיִרqeיִאלָכְלeהֵנzְ,הָיָהLֶהNֲֶעַמ
םִאְו
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םָעָהלֶאהLֶמרֶמאiַֹו)א
רLֲֶאהfֶַהםiBַהתֶארBכָז
תיaִֵמםִיַרְצnִִמםֶתאָצְי
איִצBהדָיקֶזֹחaְיkִםיִדָבֲע
לֵכָאֵיאGְוהfִֶמםֶכְתֶאָיְי
חbִַייִכְו]ג,גיתומש[:ץֵמָח
LBיִאתֶארLאBִאתֶאMָה
אGְורMBַהלֵקqִָילBקָסתֵמָו
לַעַבBeרָֹשaְתֶאלֵכָאֵי

]חכ,אכתומש[:יִקָנרMBַה
הָלֵבְנלָכeלְכאֹתאG)ב
הpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל
יkִיִרְכָנְלרֹכָמBאdָלָכֲאַו
EיֶהGֱאָייַלהzַָאBLדָקםַע
GַבְתאMֵלbְיִדaִַאבֵלֲחnB:

]אכ,דיםירבד[

יִלןeיְהLzִֶדֹקיLְֵנַאְו)ג
eרָֹשָבaַyָֹהָפֵרְטהֶדGא
ןeכִלzַLְבֶלkֶַלeלֵכאֹת

]ל,בכתומש[:Bתֹא
אָבeירLֲֶאתאhַָחלָכְו)ד
דֵעBמלֶהֹאלֶאdָמcִָמ
לֵכָאֵתאLGֶדaַwֹרtֵַכְל
aֵָאLzִyָֹגכ,וארקיו[:ףֵר[
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