
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְהכםיִחָס.

,רkBLֶַהתַעdLְָלהָתְיָהאGןLֶkֵהָלְרָעlְהַמ
zֹרַמאaְָבNָרaְבָלָחLֶלהָתְיָהBLְַהתַעkBLֶר.
רkBLֶַהתַעBLְלהָיָהLֶ,ַחיִכBיחַסֶפaְץֵמָח
eLנָעןLֶkֵחַסֶפaְץֵמָחlְהַמ.הָאָנֲהaַרeסָאְו
kָתֵר,zֹרַמאaְָבNָרaְבָלָחLֶניֵאBנָעeLkָתֵר.
kִַהיֵאְלkֶיםֶרBחיִכe,LֶנָעןיֵאeLkָסָאְותֵרeר
aַרְפיִנ,אָתיִאםִאְו.הָאָנֲהBCהַמlְַהיֵאְלִכkֶםֶר
LֶkֵלןBיִפֲאןֶהיֵלֲעןיִקleLֶHאkְֶרֶדCןָתָאָנֲה.
בָלָחaְרNָָבaְרַמאzֹ,יאַמaְרַמאzֹ,יaַiֵַאְו
LֶלןיֵאBֶאויָלָעןיִקlֶָרֶדאCתָאָנֲהB,ַאאhe
aְָבNָרaְהָליִכֲאבָלָחkְהָביִתaֵיd.ָדיִאְוCcְאָק
הַמ,הָליֵבpְִמרַמָגאָקיִכָהְל,רַבָסdָלביִתBמ
pְהָליֵבcֶֶרCָתָאָנֲהd,ףַאaָNָרaְבָלָחcֶֶרC
,Bפeגaְהָליִכֲאבַתkְאָליִכָהְל,יaַiֵַאְו.Bתָאָנֲה
.BתָאָנֲהCֶרֶדkְאLֶH'יִפֲאויָלָעןיִקLֶlBרַמBל
BלהָתְיָהאGןLֶkֵםֶרkֶַהיֵאְלִכlְהַמBCרְפיִלְו
LְַהתַעkBLֶַאבַררַמָא.רcָאaַתאֹז,הָבֲהַאר
]אליִאBה,ןיִרָסֱאֶנןָרwָיִעםֶרkֶַהיֵאְלkִ,תֶרֶמBא
.הLָָרLְַהםֶדBקרkBLֶַהתַעLְןֶהָלהָתְיָהְו
,םֶרֶכaְבeקָנץיִצָעריִבֲעnַַה)א,הָיְעַמLְבַרביִתֵמ
אG,ןיִאףיִסBה;רeסָא,םִיַתאָמףיִסBהםִא
ביִתkְ,יִביִתkְיֵאָרְקיֵרzְ,אָבָררַמָא.אָלףיִסBה
ַעeרָזב,דַציkֵאָה.]ב'הָאֵלְמַה'ביִתְכe,'עַרfֶַה')א
,ןיִאףיִסBה,אָבָוַעeרָזג;הLָָרLְַהB,aְרwָיִעֵמ
GהאBיר"אבֹקֲעַיר"א.אָלףיִסBןָנָח,aַkֹל
יִא,יֵמָדיִכיֵה.הָריLֲֵאיֵצֲעֵמץeחןיִאtְַרְתִמ
;יnֵַנהָריLֲֵאיֵצֲעleיִפֲא,הָנkַָסאkָיִאcְאָמיֵנ
הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלlekָיִפֲא,הָנkַָסאkָיֵלְדיִאְו
יֵצֲעיִכָה'יִפֲאַו,הָנkַָסאkָיִאcְםָלBעְל.אָליnֵַנ
םִא,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר,אָיְנַתcְ)ב.אָלהָריLֲֵא
;'EֶדBאְמלָכaְ'רַמֱאֶנהnָָל,'LְEְפַנלָכaְ')ברַמֱאֶנ
לָכaְ'רַמֱאֶנהnָָל,'EֶדBאְמלָכaְ'רַמֱאֶנםִאְו
BפLֶbeםָדָאLֵיםִא,CָלרַמBלאlֶָא.'LְEְפַנ
;'LְEְפַנלָכaְ'רַמֱאֶנCָכְל,BנBמnִָמויָלָעביִבָח
Cָכְל,BפbeִמויָלָעביִבָחBנBמLֶnָםָדָאLֵיְו)א(
יaִַררַמָאןיִבָראָתֲאיE'.kִֶדBאְמלָכaְ'רַמֱאֶנ
תBיָרֲעיleיִגְוז"עֵמץeח)גןיִאtְַרְתִמלaַkֹד,ןָנָחBי
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רַמְגִנְורqeיִאaְטַנָחהfֶַהיִרtְַהLֶ.רkBLֶַהתַעdLְָלהָתְיָהאGהָלְרָע
aְיִאqeר:zֹרַמאaְָבNָרaְבָלָחLֶiֶLלBLְַהתַעkBLֶק.רBםֶדLֶpִיzַן
aֶבָלָח:kִַהיֵאְלkֶיםֶרBחיִכe.eִבLְחתַטיִחelִדןי(tָיֵרC,הָלְרָעאָמיֵנְוzBַחיִכ
יֵאְלִכlְהַמאָמיֵנְו,Cיֵרtָןnַָקְלe.רaָNַָהלָכdaְָלץֵרָתְמםָתָהְו.ןיcִַהרַזָחְו
תַעLְםֶהָלהָתְיָהאGןLֶkֵםֶרkֶַה
םֶרkֶַהיֵאְלִכcְ.אָתיִאםִאְו:רkBLֶַה
,ןיִרqeיִארָאMְִמריִמְחַהְלןיִקeלֲח
יִכיֵה,Cָלרַמָא.יaַiֵַאְו:יאַהBCרְפיִל
אָלdcְיֵתlְיִמְלdָמיiְַסְניִכיֵה,BCרְפיִנ
רַמאzֹאָמיֵנ.dיpֵיִמבָלָחaְרaָNָףַליֵנ
aְָבNָרaְכבָלָחe',ַאheaָNָרaְבָלָח
ןיִקBליnֵַנםָתָה,dיaֵהָביִתkְהָליִכֲא
:dָתָאָנֲהCֶרֶדkְאleLֶHיִפֲאויָלָע
.dיaֵאָביִתkְהָליִכֲאהָליֵבְנe.הָליֵבpְִמ
אָהcְ,רַמָאָקאָקְוcַואָלהָליֵבְנ
,םיLְִרָפְמLֵיְו.dָלןַניִרְמָגהָפיֵרhְִמ
cְִמMeםcְיִריְיַאאָרְקִד'הָפיֵרְט'יאַה
aְרֶבֵאeָבְבNָדְמַהרeְלcָלaָdeLְָטָחd,
kִןַניִרְמָאְדaִַקְמַההָמֵהְבMָח(דֵליֵלהelִןי
הָליֵבְנִליֵמָדcְ,הָליֵבְנdיֵליֵרָק,):גע
cְיִמאָלLְzְרeaִLְיִלהֶאְרִנןיֵאְו.הָטיִח,
cִַנהָפיֵרְטnֵיִמאָליLְzַאָיְרaִLְהָטיִח.
יnֵַנCָנָה,)האָיhַnְיִמאָלcְםMeִמיִאְו
,Cָלרַמָא,יaַiֵַא.Cָדיִאְו:eאhַnְיִמאָל
Eְדnֶַלְל,Bפeגaְהָליִכֲאביִתkְאָליִכָהְל
LֶlBכןיִקe'.ְלִהkָCיֵצָמאָלtָיֵרCzֹרַמא
aְָבNָרaְכבָלָחe':רְפיִלְוBCהַמlְיֵאְלִכ
תַעLְםֶהָלהָתְיָהאGןLֶkֵםֶרkֶַה
ןיֵאzָCLְֶעַדאָקְלָסאָקְו.רkBLֶַה
הָתְיָהאGןֵכָלְו,ןֶהיֵלceיִגאlֶָאןיִרָסֱאֶנ
אָלcְִמ.תֶרֶמBאתאֹז:רkBLֶַהתַעLְןֶהָל
tָיֵרCיִכָה,Lְיִמעַמpָdkִַהיֵאְלkֶםֶר
הָעיִרfְַהרwַיִעףַא,רַסֱאֶנןָרwָיִע
תַעdLְָלהָתְיָההָעיִרְזe,הָרְסֶאֶנdָמְצַע
,מ"י.הLְָרLֶpִLְדַעָהיֶמָילkָרkBLֶַה
cְְקַמיאַהLֶַנהnֵעַדָייLֶַהףַאfְהָעיִר
הָעיִרְזתַעLֶnִMְרeבָסאlֶָא,תֶרֶסֱאֶנ
א"אלָבֲא.יzְִעַמCLָָכְו.תֶרֶסֱאֶנ
,יִכָהיeLֵרָפְלןָליֵעaָיִמd,cְָדיִמֲעַהְל
ןֶהָלהָתְיָהאGןLֶkֵםֶרkֶַהיֵאְלִכlְהַמ
LְַהתַעkBLִֶמרMָהָעLֶaָאeלַלְכִל
kִםִיַאְל,zֹרַמאaְָבNָרaְבָלָחLֶהָתְיָה
,הֶזלָלְכִלאLֶaָהָעMִָמרkBLֶַהתַעBLְל
cְםִאLBהֵרekַָהלiBםaְניֵאבָלָחBרָסֱאֶנ
aְָכCו(.eְמLַpֵיִע,יwָרְסֶאֶנןָרeִמMֶpִLְְרLe
.Laָdֶיםיִמbeְמִגהnַָכְו.eעְרְזMֶpִִמאGְו
םMeִמ°,רַסzְיִמאָלְדאָמְעַטcְ,אָדֲח
cְַאkַzִאָליaָNָרaְֲחבָלָחLִיֵלביd,
יֵרֲהLeְרLְִנאLֶHז"כ,םִיַאְלkִןֵכְו;דַבְלהֶזְודַבְלהֶזleיִאkְאeהיֵרֲהַו
dיֵליֵעaָיִמ,ַחיִכBיחַסֶפaְץֵמָחליֵעְלרַמָאיkִ,דBעְו.)זאcַָכaְןיִחepָמkְןֵה
.אָתיֵלאָהְו,חַסֶפaְץֵמָחאָרְקMֶpִִמרkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהLֶרַמיֵמְל
אkָיֵלְדלָלkְִמ,'אָלףיִסBהאG,ןיִאףיִסBה'הָיְעַמLְבַרביִתBמcְִמ,דBעְו
תֶפֶסdzBיzְֵעַדאָקְלָסהָוֲהאlֶָא,הָעיִרְזתַעMְִמdיzְֵעcַַאקיֵלְסcִןאַמ
יִכָהאָרְתaָאָנMָיִלְלcִ,תיLִיֵרָפְדkִעַמLְַמ'ןָרwָיִע'ןLBְלe.אָלרwָיִעןיִא
ריִבֲעnַַה:eרְסֶאֶנהLָָרLְַהaְםֶרkֶַהיֵאְלkִתֶרֶמBאתאֹז,רַמיֵמְלdיֵלהָוֲה
םֶרaַkֶחַמvֶַהףיִסBה:eחְמָצרָבBLֶkְכBתaְםיִעָרְזe.םֶרֶכaְבeקָנץיִצָע
ט"צקeaBיָההlִָחLֶnִzְ;ויLְָכַעLֶiֶLaBםִיַתאnַָהןִמדָחֶא.םִיַתאָמ
LִעיeםיִרkְתBזתֶפֶסB,ְכַעְוLֶָיויLaBסֲא.םִיַתאָמeיִפְל,ןיִרLֶןיֵאaַיֶהzֵר
אlֶָאןיִלֵטaְןיֵאםִיַאְלִכְוהָלְרָעָהLֶ,רeסָאָהתֶפֶסzBַהלhֵַבְליֵדkְןLBאִרָה
aְחםִיַתאָמ(Lֶיֶהלzֵיִאָהדַבְלרqeר.GהאBֶא,םִיַתאָמףיִסlָאtָחBתkָל
Lֶהeמ,אezָגר[,cְֶיLaBkְלֲעַהְליֵדBתaְדָחֶאeםִיַתאָמ.eףיֵלָי)טיֵרְפִסְב
,ויָרqeִאתֶאלַפLֶkָםִיַאְלִכְו;הָאֵמeדָחֶאaְהָלBעLֶ,הָמeרzְִמdיֵל
Lֶסֲאeןיִרaַהָאָנֲה,kִָלֲעתֶאלַפiָקָנטַקְנאָקְוַדְו.ןָתיeב,cְיBִמקֵנwַעַקְר
cֶֶרCריִוֲא:GהאBַהןיֵאאָמְלַא.אָלףיִסfְהָאיֵלְמ':תֶרֶסֱאֶנהָעיִר'.bִיceַה':ןיִלfֶאִרָה.'עַרLBרָז:ןeיִעֵמַעwָרB.aַkֶםֶר:aְַהLְָרLָה.kְביִתְכִד
.אָלףיִסBהאGןיִאףיִסBה:ןֵכָלםֶדBק.אָבָוַעeרָז:)זיֵמcָאcַָכaְאָחpְַמcְןאַמkְהLָָרLְַהםֶדBקeהיִמ;תֶרֶסֱאֶנהָעיִרfְַהףַאLֶעַמLְַמ,'עַרfֶַה'
cִהָאֵלְמ'ביִתְכ':aַkַֹרְתִמלtְיִפֲא.ןיִאleaְיִאqeָל:הָאָנֲהיֵרnָרַמֱאֶנה'aְאְמלָכBֶדE'.ִמביִבָחֶהרַמאֹיMְַדְוןֶהיֵנiB.eֵרָפְמL,יִפְלLֶtְםיִמָע
LֶfֶביִבָחהeםיִמָעְפLֶfֶָכְל,ביִבָחהCהeכְרְצeLְל,ןֶהיֵנBהֱארַמBתֶאבaBֲאַרEיBיֶלָעביִבָחֶהןִמרֵתE.ַהְוnִַרְתtֵאaֲַאיֵצֲעLֵהֶאְרִנהָריkְמBהֶדaָd:
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ףַליֵנ,א"ָביִרהLְָקִה.רkBLֶַהתַעdLְָלהָתְיָהאGןLֶkֵהָלְרָעlְהַמ
לLֶןָליִאֵמףָנָעלַטָנ)יןBגkְ,רkBLֶַהתַעdLְָלהָתְיָהLֶהָלְרָעֵמ

רֵסBאBניֵאcְ,י"ִררֵמBאְו.BעָטְנBאBביkְִרִהְוויָתBריetֵרְמְגִנאLֶHרzֵיֶה
.רkBLֶַהתַעBLְלהָיָהאGהֶזְו,BעָטְנBאBביkְִרִהLֶרַחַאלֵדMֶbָהַמאlֶָא

יֵנtְִמאlֶָארָסֱאֶנBניֵאBמְצַעףָנָעֶהְו
zַרֲעBיִאָהתֶבqeכָיהָיָהםִאְו;רBל
יֵרֲחַאלַדMֶbָהnִַמףָנָעֶהBתBאליcְִבַהְל
אGיִאםֶרkֶַהיֵאְלkִןֵכְו.רezָמהָיָה,ןֵכ
ץיִצָעריִבֲעַמBא,רָסֱאֶנBרwָיִעהָיָה
,רkBLֶַהתַעBLְלהָיָהאGבLeָח,בeקָנ
LֶיִאָהqeַהרbָןֵכיֵרֲחַאלֵדGלהָיָהאB

:רkBLֶַהתַעLְםָלBעֵמ

.תֵרeLkָנָעןLֶkֵחַסֶפaְץֵמָחlְהַמ
eִמMBַהרpִרַמיֵמְליֵצָמאָללָקְס

ןLֶkֵלָקְסpִַהרLBְלeהָלְרָעlְהַמcְ,ַחיִכBי
GםֶהָלהָיָהאLְַהתַעkBLֶהָליִכֲאַלר:

kִַהיֵאְלkֶיםֶרBחיִכe.aְֶפ'kַָהלaָNָר
אָמיֵנְוCיֵרtָ):וטקןיelִח(

,י"ִרְלהֶאְרִנְו.יLַpְֵמe,ַחיִכzBהָלְרָע
cַףַליֵמְליֵצָמהָוֲהaְהַמnָניִצeִמkִיֵאְל
םֶרkֶַהיֵאְלkִהַמe,cְהיְיַדeחְלםֶרkֶַה
LֶkֵהָדְבֶעֶנןaBסֲאַוהָריֵבֲעeהָר
aַהָליִכֲאeאיִבָאיִנֲאףַא,הָאָנֲהַבaָNָר
aְכְובָלָחe';ֶאlָיֵלאָחיִנאdִמףַליֵמְלkָל

:יֵפְטםיlִַאcְ,ו"קaְיֵנָה

ויָלָעםיִקBלןLֶkֵםֶרkֶַהיֵאְלִכlְהַמ
LֶHאkְֶרֶדCכe'.zֵַמיd

eניִצnָהַמaְףַליֵנאָפeגאיִה,א"Lְaַָרְל
בָלָחaְרaָNָלַעeקְלLֶiִ,םֶרkֶַהיֵאְלkִִמ
LֶHאkְֶרֶדCאְו.הָאָנֲהBי"ִררֵמcְיֵלkָא
לָקְסpִַהרcְLBרַמיֵמְלאkָיִאcְ,ףַליֵמְל
,ַחיִכBי'הֶאָרֵילַב'aְויָלָערַבָעLֶץֵמָחְו
LֶpֶדַבֱעaBסָאְוהָריֵבֲעeרaַהָליִכֲא,
,BתָאָנֲהCֶרֶדkְאlֶָארeסָאBניֵאְו

cַהָליִכֲאkְביִתaְהe:

םLֶbַ,י"ִררֵמBא.ןיִרָסֱאֶנןָרwָיִע
לֵדwַLLֶbַָהְוםיִלBעְבbִַה

,):וכףcַ(ןnַָקְלןַניִרְמָאְדkִ.רָסֱאֶנeנnִֶמ
zַpeרLִֶהqִקיBaִיִלְקtֵאהָלְרָעיBaְַקMִןי
Lֶלkִַהיֵאְלkֶָדָח,םֶרLיezַָקְו.ץLֶה
ףcַתeaBתe)kְלְפLֶpָהMִָאָהקֶרֶפְבcִ,י"ִרְל
יֵסְכִנלַעתBאָצBהאיִצBמיbַaֵ)םLְָו.פ
'יִפֲא,הָדeהְיבַרLֵרָפְמ,'eכְוLְzBִא
GֶאלַכָאאlָמְזיֵליִבֲחאBרBהְיבַר.תeהָד
םִיַאְלִכְוהָלְרָעdָלָכֲא,רַמָאd,cְיֵמְעַטְל
eLְהָקָזֲחיֵוָה,תיִעיִב.tֵריeL,פ"עא
LֶaְֵאלָכleכָיןיֵאBכֱאֶללBםיִצֵעָהקַרל,
LֶַהtֵריBסֲאתeיֵצֲעאָמְלַא.ןיִרkִםִיַאְל

Lְרe.אְוBת"ררֵמ,cְיֵריְיַמםָתָהaְאBםיִצֵעןָתLֶיָהeקBתַעיִרְזםֶדkִםִיַאְל
רַחַאֵמןיִרeסֲא,ןֵכיֵרֲחַאןיִליֵדLֶbְןָתBאלָבֲא;םִיַתאָמףיִסBהLֶםֶדBקְו

LֶהBםִיַתאָמףיִס:

ןַניִרְמָאְדאָהְו.הLָָרLְַהםֶדBקרkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהְוליִאBה
aְַקקֶרֶפnָחָנְמִדאBת)cְַו.וףLָם(bַaֵהָפיֵרְטי,cְםִיַאְלִכGא

אGהֶקLְַמe,'לֵאָרNְִיהֵקLְַמ'לַעיֵאָקםָתָה.רkBLֶַהתַעLְםֶהָלהָיָה
:רkBLֶַהתַעLְםָלBעְלBלהָיָה

אtֵַרְתִהְללBכָיןיֵאLֶןBגkְיֵריְיַמcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ.הָריLֲֵאיֵצֲעֵמץeח
,רֵחַארָבcָםBLeאםיִדLֵיֵדְילַעןBגkְ,הֶזaָאlֶָאםיִצֵערָאMְִמ

ףcַ(יִנLֵקֶרtֶז"עaַאָמcָןaֶיaֵַגְו.ז"ערַתaָיֵעְטיִמְליֵתָאcְםMeִמ
BחיpִִהאGְו,BתBאtַרְלאiִָנְכַסרַפLkְיִאבֹקֲעַיאָבL,eָחָנBכLֶpְLָ,)םLְָו:זכ
)כםיִצָרLְהָנֹמLְ'ֶפaְיִמְלeLַרְיLaֵַרָפְמe,אָכLְָמתeניִמcְםMeִמלאֵעָמLְִי'ר

LֶרהָיָהBחְלִלהֶצBLלBaְLֵי"עלָבֲא,]דרָזםzְַחaBLֶתLְיִר,kִיִרְמָאְד'
:dיֵקMַָאאnַָסהָאָניִמבֹקֲעַיdיֵלאָמְרeהaַָא'רcְ).חכףcַ(םָתָה
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n§nªW§M¤p¤zÄr¦ix,MFz§a¦io

r̈l¤id̈R§xEf§AEl.x©A¦i

gªv§R¦iz`Fn¥x,MFz§a¦io

l̈¦̀iWr©lp¦k§q¥i¦̀W§YF,

e§l¦izFn¦imr©lp¦k§q¥i

©̀R¦h§xFR¦io:

=
טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמד"יפ'יימאל
י'להתורוסאתולכאמ

:םשע"שוט
םיאלכ'להמה"פ'יימבאל

וצר'יסד"יע"שוטגי'לה
:טףיעס

ע"שוטגכ'להםש'יימגבל
:זיףיעסםש

ידוסיתוכלהמה"פ'יימדגל
הןישעגמסו'לההרותה

בףיעסהנק'יסד"יע"שוט
'דב"פז"עבוןאכספלאבר[

:]:חלש

=
לאננחוניבר

רוסיאיתיימדאתיירבאהמ
.הלרעמו"קבבלחברשב
'וכוןכש'לרעלהמ'יחדו
המ'יכרפוחיכויחספבץמח
יאלכתרכשונעןכשץמחל
ךורפנאתיאםאווחיכויםרכה
ןיקולןכשםרכהיאלכלהמ
ךרדכאלש'יפאןהילע
רשביכהייבאקירפו.ןתאנה
'יפאוילעהקולימנבלחב
אלאהדותליכאךרדכאלש
)יסיאו(.הליכאהיבאביתכ
רשבדןויכךלרמא]ךדיאו[
רמאנשהלבנלשקתיאבלחב
ךיהלא'הלהתאשודקםעיכ
ומאבלחבידגלשבתאל
ילןויהתשדקישנאו'יתכו
אלהפרטהדשברשבו[
יכןאכברמאנהנה]ולכאת
ישנאוןלהל'מאנושודקםע
הפרטבביתכוילןויהתשדק
אביתכהליכאירהולכאתאל
]ולאכימנ[בלחברשבהיב
ייבאו.היב'ביתכהליכא
ביתכאליכהלאמינהברדא
רמולופוגבהליכאהיב
.ותאנהךרדכאלשהקולש
םרכהיאלכלהמךורפנו
תעשםהלהתיהאלןכש
בלחברשבברמאתרשוכה
םויהבלחברשבהרשםאש
אלארוסאוניאורתומולוכ
םרכהיאלכ'יחדו.ולושיב
'עמשיכהךירפאלדמימנ
תעשםהלהתיהדהנימ
תעשדעהעירזתעשמרשוכה
אלארסאנאליכ)אהשרשה
קייד]אמעט[יאהמו.ןרקיע
תאז'מאוהבהארבאדאבר
ןרקיעםרכהיאלכ'רמוא
םרכהיאלכדיניא.ורסאנ
אינתהו.ןירסאנהשרשהב
םרכבבוקנץיצעריבעמה
רוסאםיתאמףיסוהםא
הזץיצעףיסוהםארמולכ
קלחובשישרועישכםרכב
המכםיקלחםיתאמבדחא
הנימ'יקייד.רסאנובשיש
ללכמרסאנףיסוהינתקדמ
שירשה'יפאףיסוהאלםאש
ביתכאברקירפו.רסאנאל
אהערזהביתכוהאלמה
אלמישדעעורזהיהםאדציכ
עורזהיהאלהאלמה'יתכדכ
השרשהבערזנוישכעאלא
השרשהבערזהערזנשתעב
רמא:ערזהרמאנשרסאנ
ןיאפרתמלכבןנחוייבר
תוירעיולגוז"עמץוח

ח"רלעהמלשקשח
מ"יה'יפכאוהוניברירבד)א
תאזה"דןאכי"שרבאבוהש
לעהזבןווכי"שרדילואותרמוא

.ולאל"זח"רהירבד

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

זקרפםיאלכ.זטקןילוח)א
אמוי:אסתוכרב)ב,חהנשמ
ןייע[)ג,.דעןירדהנס.בפ
,]חונה"ד:יהטוסתופסות
,.זטקןילוח)ה,:וטקףד)ד
תוחנמ)ז,:דמףדןמקל)ו
,א"מבקרפהלרע)ח,.טס
א"פהלרע)י,חרקפ"וס)ט

.ש"ע):וע(ד"ה)כ,ה"מ

ח"בהתוהגה=
םדאשיםאו'מג)א(

:ביבחונוממש

ס"שהןוילג=
.תרמואתאזי"שרב
רשבואליתכאדםושמ
:אקתוחנמ'יע.בלחב
'ופסותבוליאוהה"די"שרב

:לוגיפה"דםש

=
םלשהרואהרות

םִיָאְלEkְִמְרkַעַרְזִתאG)א
tֶןzְִקcַLַההָאֵלְמַהfֶעַר
תַאeבְתeעָרְזzִרLֲֶא

]ט,בכםירבד[:םֶרkַָה
EיֶהGֱאָיְיתֵאzְָבַהָאְו)ב
aְְבָבְללָכEeְפַנלָכְבLְE
eֶדֹאְמלָכְבE:]ה,וםירבד[

=
םינויצותוהגה

זטקןילוחבוי"תכהמכב]א
:"ליאוה"תביתאתילא"ע
ערזהביתכוהאלמה[]ב
א"עזטקןילוחבאתיאןכו
]אכהדי"שריפבבתכןכו
לכתוחפל"צדנ]ג:)ןוילג(
ידכובשידאוהש
םיתאמודחאבתולעהל
י"ופד]ד:)ש"שר(רתומ

:ושיםשב

י"שריטוקיל=
]:דכףדלךייש[

.].דלםיחבז[והנינהליכא
ו"יו'וגולכאירוהטלכרשבהו
לשהנובלוםיצעתוברלהריתי
ליעלדאיאקוהאמוטלשדוק
אלאמטלכבעגירשארשבהו
ה"ד.הלןמקל[רשבהולכאי
,'וגורוהטלכרשבהו.]רשבהו
אהדאוהאריתירשבהויאהו
יעתשמרשבבארקדהישיר
תאתוברל.]:ולןילוח[
תרכבייחתהל.ןירומיאה
רשאדףוגהתאמוטבןלכואה
היבשרדימלאוהאריתי'הל
םיחבז[הובגלהלועאוהשרבד
ןיגפוסןיא.]האמוטלה"ד:ול
םושמםיעבראהתא
אבההקשמםושמ.הלרע

.]:כקןילוח[הלרעתוריפמ
]:דכףדלךיישכ"ע[

התיהאלןכשהלרעלהמ
ירפ.רשוכהתעשהל
רשבלבאלדגרוסיאבהלרעה
רשוכהתעשולהתיהבלחב
ןילוח[בלחברשבןתינשםדוק
יאלכלהמךורפילו.]:וטק
ולהתיהאלןכשםרכה
ןיאד"סקד.רשוכהתעש
םילודיגהאלאתרסאנהעירזה
רשוכהתעשהתיהאלםהלו
.ןירסאנןרקיע.םלועמ
תאזההעירזלותרסאנןתשרשה
הימילכרתיהתעשהלהתיה
.השרשנשדעםלועלהאבשמ
ובםיערזו.בוקנץיצע
אוהבוקנדןויכוםרכבוריבעהו
ףיסוהםא.םרכהןמקנוי
ךותבףיסוה.רוסאםיתאמ
לדגשםיתאממדחאםרכה
וכותבםיערזהיניערגואקריה
העשתוםיעשתוהאמוהליוהד
יוהםיתאמהקלחורתיהד
ףיסוהםאןכשלכורוסארוסיא
םילטבןיאםרכהיאלכד.רתוי
רתיהדםיתאמובוהישדע
.ףיסוהאל.רוסיאלשדחאהו
והדלכתוחפאלאםיתאמ
ובםיתאמרתיהבשישןוגכו
.רתומםיתאמודחאוהיאיוהד
העירזעמשמד.ערזהביתכ
.האלמהביתכו.המצע
עורז.ותפסותוויולימעמשמ
רסאנםרכהךותב.ורקיעמ
.אבועורז.השרשהבדימ
ץוחרתיהברבכשרשנהיהש
.].זטקםש[האלמןניעבםרכל
.ךדואמלכברמאנהמל
.].דעןירדהנס[ךלביבחהלכמרתויךלהביבחותבהאאהתרמולכ.]:אסתוכרב[ךילעביבחהןמ.ךדואמלכברמאנךכל.].בפאמוי[ביבחוניאשש"כוןהבשביבחהרמאי

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øîùäàãìøæ"ìá"øçééíèåáéäæ"ìðìá"òà'èáúúùð"ã



kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :הכ

eLְכיִפeתcָןָרָמֲאַדאָה,ז"ע.םיִמ.bִיleיָרֲעיBת
eLְכיִפeתcָםיִמ,cְַר)א,אָיְנַתaִאיBא,רֵמ('kִי
kֲַאLֶקָירeיִאםLהֵעֵרלַעeeחָצְרBֶפֶנL
kֵַהןcַָהרָבfֶרןַיְנִעהָמיִכְו,'הBלֶצֵאַחֵצ
אָצְמִנְודnֵַלְלאaָהֶזיֵרֲה)ב.הָסָרBאְמַההָרֲעַנ
הַמ,הָסָרBאְמַההָרֲעַנְלַחֵצBרLיwִַמ,דֵמָל
pַאְמַההָרֲעBיִנהָסָרzַַהְלןvִָליdaְְפַנLB,ףַאא
הָסָרBאְמַההָרֲעַנְו;LBְפַנBaְליvִַהְלןzַיִנַחֵצBר
ףַא,רBבֲעַילַאְוגֵרָהֵיַחֵצBרהָמב,ַחֵצBרֵמ
תeכיִפeLְ.רBבֲעzַלַאְוגֵרָהzֵהָסָרBאְמַההָרֲעַנ
cָםיִמbeיֵפdהאָרָבְס.ןָלָנְמeג.א(kִהַהיeא
cַַקְלאָתֲאnֵיdcְדיֵרָמ,ל"א,אָבָרeרַמָאיאַר
.Cָלאָניִלְטָק,אָליִאְו;אָיְנָלְפִלdיֵלְטַקליִז,יִל
אָמְדcִָתיֵזֲחיאַמ;לBטְקיzִאָלְוeCלְטְקיִל,ל"א
אָרְבַגאeהַהְדאָמcְאָמְליcִ,יֵפְטקenָסCָדיִד
אָניִבָרְלdיֵחLְkְַאיMִַאבַררaַרַמ.יֵפְטקenָס
cְLָָלףיֵיdַרְבִלzֵיdaְגeרַמָא.הָלְרָעְדיֵקְרַה
,הָנqַkַָהתַעaִLְןָנaַָררeמֲאcַ,רBמיֱאג,dיֵל
LֶHאaִLְַהתַעqַkָמֲאיִמהָנeיאַה,ל"א.ר
.אָיְמcָהָנqַkַָהתַעkִLְיnֵַנאzְָריִמְצאָתMָיֶא
אָקהָאָנֲהCֶרcֶיִדיִמד°,ל"א,יִרְמָאְדאkָיִא
םָדָאָלBלהָאaַָההָאָנֲה,רַמzְיִא.אָנְדיֵבָע
aְלַעkָחְרB,ַאaַiֵמרַמָאיezֶרַמָאאָבָרְו,תֶר
רLְָפֶאאָל,ןיkַeֵיִמאָקְורLְָפֶא.הָרeסֲא
אָל;)דרeסָאcְיִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵ,ןיkַeֵיִמָקְו
יִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵ,ןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶא
cִLְהיִר(;°kִיtְיִגיִל,cְְפֶאLָיִמאָלְורkַeֵןי.
ןיֵאLֶרָבcָ)ורַמָאcְ,הָדeהְי'רְדאaָיlִַאְו
;רeסָאcְיִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵ,רeסָאןיkַeְֵתִמ
kִיtְַא,יִגיִלlִיaָש"רְדא,cְרַמָאcָרָבLֶןיֵא
,רַמָאאָבָרְו,ןBעְמLִיaִַרkְיaַiֵַא.רezָמןיkַeְֵתִמ
אָכיֵהאlֶָאןBעְמLִיaִַררַמָאאָקאָלןאkָדַע
אkָיִא.אָלרLְָפֶאcְאָכיֵהלָבֲא,רLְָפֶאאָלְד
eהיְיzְַגeלetְניְיַה,ןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶא,יִרְמָאְד
אָקאָלְורLְָפֶאאָל;ןBעְמLִ'רְוהָדeהְי'רְד
יkִ;יִרLְִדיִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵ,ןיkַeֵיִמ
tְיִגיִל,cְְפֶאאָלLָיִמאָקְורkַeֵַאְו.ןיlִיaָרְדא'
LִעְמBן,cְליֵזָאaָרַתkַeָהָנו,kelֵאָלאָמְלָעי
tְיִגיִלcְסָאeר;kִיtְַא,יִגיִלlִיaָהְי'רְדאeהָד,
cְאָלרַמָאLְְתִמאָנkַeֵאָלְוןיLְאָנLֶןיֵא
,הָדeהְייaִַרkְיaַiֵַא.רeסָארLְָפֶאןיkַeְֵתִמ

אָבָרְו

eLְכיִפeתcָםיִמ.kְגBרְמָאןeלB,רֲהBִיגNְְריֵבֲחלֵאָרE,ואָלםִאְוzֵגֵרָהי:
,רeטtָסֶנBאLaָdֵריtֵאGֲהַו.הָסָרBאְמַההָרֲעַנְלַחֵצBרֵמeנְדַמlָהַמ
kְַלְו'ביִתְכִדpַהָרֲעGֲעַתאNֶֶא.'רָבָדהlָהֶאְרִנאkְיִמLֶרBַחֵצaַָלְלאnֵדkָןא,
הָרֲעkַpַַחֵצBרkָ,רַמָאָקיִכָהְו.ןאkִָמדֵמָלתBיְהִלןאewַLkָהLֶאָצְמִנְו

LְןֶהיֵנLָןיִו.kְמB'םָעָכהָיָהְוkַkֹןֵה'
םָעָההָיָהְורַמֱאֶנאGְו,)דכהָיְעLְַי(
kַkֹיִנ:ןֵהzַַהְלןvִָליd.יִנzְַרןLeת
הpֶָליLֶiַvִ,ָהיֶרֲחַאףֵדBראeהLֶהֶאBרָל
םיִרָבcְ(ביִתְכִדkְ.ףֵדBרלLBLְֶפַנnֶpeaְִמ
Lֵיםִאאָה,'dָלַעיBLִמןיֵאְו')בכ
,לBכָירLֲֶאלֹכdaְָעיBLִהְלCיִרָצ,ַעיBLִמ
ליvִַהְללBכָיןיֵאםִא;Bתָגיִרֲהleaַיִפֲא
aְֶגְרַהַי,ויָרֶבֵאֵמדָחֶאpeםִא.גֵרָהֵי:)ז
גֵרָהֵי,גֵרָהיBzֵאגBרֲהג"ועBלרַמָא
.יאַרeדיֵרָמ:BזהָריֵבֲערBבֲעַילַאְו
Cָדיִדאָמְדcִָתיֵזֲחיאַמ:יִריִעלBLֵמ
לַעלֵאMָיִלהָתאaָםeלkְ,רַמBלkְ.קenָס
kָCֶאlִָמאtְיֵנLֶַאzָיהBַעֵדLֶהָוְצִמןיֵא
הzַָארeבָסְו,LֶפֶנַחweיtִיֵנְפaִתֶדֶמBע
LֶזףַאBzִcִָמהֶחtְיֵנtִיweְפַנַחLְE,
מ"מcְ,תBריֵבֲערָאLְִלהָמBדBזןיֵא
אGהָרzBַהְו,LֶפֶנדaeִאןאLkֵָי
יֵנtְִמאlֶָאהָוְצnִַהתֶאתBחְדִלהָריzִִה
הָריֵבֲעןאָכְו,לֵאָרNְִילLBLְֶפַנתaַיִח
רַמאֹייִמ,הָדeבֲאLֶפֶנְותיNֲֵעַנ
LֶpְַפLְEַהיֵנְפִלהָביִבֲחnָקBיםBִמרֵתMֶל
,ויָלָעיֵפְטהָביִבֲחהֶזלLֶאָמְליcִ,הֶז
:הָדeבֲאLֶפֶנְותיNֲֵעַנהָריֵבֲעאָצְמִנְו
Lָמ.ףיֵיBLֵַח:beהָלְרָעְדיֵקְרַה.aBרֶס
רַבָסָקcְ,הָאeפְרםMeִמ,םיpִַטְקםיִתיֵז
:הָאָנֲהיֵרqeיִאaְתBאtַרְתִהְלרezָמ
ןיִרLֶwBיִלBח.אzְָריִמְצאָתMָיֶא
dָרnְַצBcְמkְ.םֹח,אzְָריִמְצ.]אי"ִיֶוְלַמ
Cֶרcֶ:).סףcַ(אnַָקאָבָבaְיֵרneַצ
ןָנְמLַאֵצBיְוeלaַMְְתLֶiִרַחַאְל.Bתָאָנֲה
aְַהתיֵבaַמ:דezֶיִרָצןיֵא.תֶרCרְפִלBL
רLְָפֶאןַניִסְרָגיִכָה:Lֵרָפְמִדkְ,הpֶָמיֵה
ןיkַeֵיִמאָקְורLְָפֶאאָלןיkַeֵיִמאָקְו
kelֵאָלאָמְלָעיtְְפֶא.ריִסֲאַדיִגיִלLָר
יֵדkְבֵרָקְתִהְלןיkַeֵיִמאָקְו,לֵדaָיִלBל
leיִפֲאBא;ז"עלLֶַחיֵרןBגkְ,תBנָהיֵל
ןיkַeְֵתִמeהיִמe,לֵדaָיִלBלרLְָפֶאיִא
אָל:תBנָהיֵלBלאeהביִבָחְואeה
ןיkַeֵיִמאָקאָלְו,לֵדaָיִלBל.רLְָפֶא
ע"כְל,רzֵיֶהְליzְֵרzַאkָיִאcְ,תBנָהיֵל
Lְיִר:kִיtְְפֶאְדיִגיִלLָל.רBיִלaְָולֵדGא
אzְָגeלtְ:ןוkַeֵיִמאָקאָלeהיִמe,לcְַבִנ
תLַaָתֶכqֶַמaְןBעְמLִיaִַרְוהָדeהְייaִַרְד
)cַבכף.(aִִמתַריִרְגhִָכְוהqֵלָסְפַסְוא,
eַמְבqֶתֶכaֵהָצי)cַגכף:(:cְְפֶאאָלLָר.
kְגBןLֶvָיִרCאְלBןָתkֵכָיןיֵאְוםיִלBל
,רַבָסיaַiֵַאְו.Bפיֵתkְלַעןָהיaְִגַהְל
aִַטְקpִַנםיnֵיLַָריֵרaִיLִעְמBפ"עא,ן

LְֶפֶאLְָגַהְלרaִלַעןָהיkְפיֵתB.ןַניִרְמָאיִכָהְוaְַמqֶתֶכLַaָחת(.eאָל,אָבָרְל
Lָריֵר'LִעְמBֶאןlָאaִדְגBיִא:םיִלkָמ.יִרְמָאְדאBאָקאָלְדאָכיֵהאָבָרהֶד
הָדeהְי'רְדeהיְיzְַגeלtְיִכָהְבcִ,ןBעְמLִ'ריֵרLָ,רLְָפֶאLֶג"עא,ןיkַeֵיִמ
:יִרLְןBעְמLִיaִַרְל,רeסָאהָדeהְי'רְל,אָבָרְלןיֵבeיaַiֵַאְלןיֵבe;ןBעְמLִ'רְו
kelֵַא.אָמְלָעיaַiֵאָל:אָבָרְויtְיִגיִלcִLְַרְל'יִפֲאַו.יִרaִהְייeהָד:kִיtְיִגיִל
cְְפֶאאָלLָיִמאָקְורkַeֵןי.eהיִמeַאlִיaָרְדא'LִעְמBן,cֲַחLִיֵלאָביdkַeָהָנו,
cְַמzִיִפֲארי'aְִפֶאְדLָהרBיִמאָקאָלְוליִאkַeֵַאאָמְלַא,ןיkַeָדיֵפָקהָנו,
'רְדאaָיlִַאיִגיִלtְיkִג"ה:רeסָא,רLְָפֶאאָלcְג"עא,ןיkַeִֵמאָקְדאָכיֵה
אָלְו.רeסָארLְָפֶאןיkַeְֵתִמןיֵאאָנLְאָלְוןיkַeְֵתִמאָנLְאָלרַמָאְדהָדeהְי
ןַניִעְמLָיִאcְ;יִכָהרַמָאdcְיֵלןַניִעְמLָאָלאָהcְ,יִרLְרLְָפֶאאָלְוןַניִסְרָג
ןָויkֵ,רַבָסָקcְ.הָדeהְי'רkְיaַiֵַא:רַסיֵמְלאָבָרגיִלtְיִכיֵה,יִכָהdיֵל
cְַררַסָאaִהְייeהָדaְִפֶאְדLָג"עארcְיִמאָקאָלkַeֵןי,Lְיִמעַמpָdאָל
,kָCְלִה.אָמְעַטאָיְלzַרLְָפֶאאָלְורLְָפֶאְדaִאlֶָא,הָנוdkַeָיֵל]בןַניִבLְָח
:הָדeהְייaִַרְלdיֵלתtְַכיִאאָל,ןיkַeֵיִמאָקcְג"עא,רLְָפֶאאָלְדאָכיֵה

אָבָרְו

איִהלָבֲא;לֵעaBַה,eLריtֵ.רBבֲעַילַאְוגֵרָהֵיהָסָרBאְמַההָרֲעַנףַא
zִיaְָולֵעGאzֵגֵרָהי,cְעעַקְרַקBאיִהםָל,kִןַניִרְמָאְדaְסןֵבBרֵר

eמBדעןיִרְדֶהְנַס(הֶר:(.eיֵרְבLkְתeaBת)cַַנ):גףnֵיtָיֵרCרְדיִלְוBLהְלe
cְאBסֶנLְאי"ִרְו.יִרBרֵמ,cְLַtִריbְָר'zֵגֵרָהי.cְַמְדאָהLְעַמaְסןֵבBרֵר
eמBהֶרeיֵרְבLkְתeaBתcְאBסֶנLְיִר,
םָלBעעַקְרַקאיִהLֶאָכיֵהeניְיַה
תNBֲעַללָבֲא;הNֲֶעַמהָדְבָעאָלְו
איִבdLֶzָָלרֵמBאLֶןBגkְ,הNֲֶעַמ
הNֲֶעzַלַאְוגֵרָהיzֵ,ָהיֶלָעהָוְרֶעָה
אָלַחֵצBרְו,ןַניִפְלָיַחֵצBרֵמcְ.הNֲֶעַמ
רֵמBאkְLֶאlֶָאdיLְֵפַנרַסְמיִמְלביiַַחיִמ
חpַַהרֵמBאםִאלָבֲא,םִיַדָיaְגBרֲהַלBל
,גֵרָהיBzֵאקBניzִַהלַעEְמְצַעקBרְזִל
ליvִַהְליֵדBkְמְצַערBסְמִלביiַָחBניֵא
יאַמ,רַמיֵמְלאkָיִא,הaַָרcְַאB;cְריֵבֲח
,יֵפְטקenָסdיֵרְבַחdcְיֵמְדcִָתיֵזֲח
cִאָמְליcְס]גיִדיִדאָמenָיֵפְטק.eהיִמe
ַעBקְתִלחpַַהBלםיִרְמBאםִא,dיֵדיִדְל
אָלcְ;רBבֲעַילַאְוגֵרָהֵי,הָוְרֶעEaְָתBא
ןָויkֵהNֲֶעַמאָנְדיֵבָעאָלרַמיֵמְליֵצָמ
LֶzBאןיִעְקBתB,cְיִקןיֵאMeֶאיlָא
לַעאaַָהLיֵרaְןַניִרְמָאְדkִ,תַעַדְל
הMֶַקְתִמאeהMֶהַמe,):גנתBמָבְי(zBְמִבְי

:)טהNֲֶעַמיֵוָה

אָמְלָעיkelֵןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶאאָל
הֶאְרִנאnַָקאָנMָיִלְל.יִגיִלtְאָל

יaַiֵַאַאיֵאָק'אָמְלָעיelֵכ'L,cְֵרָפְל
יaִַרְלeניְיַה'יִרcִLְיִגיִלtְאָל'ְו,אָבָרְו
LִעְמBן,cְַרaִהְייeרַסָאהָד.cְאָבָראָה
ןBעְמLִ'רְוהָדeהְייaִַרְדאzְָגeלtְיֵקBמ
aְְפֶאאָלLָיִמאָלְורkַeֵןו,cְִפֶאְבLָר
.רeסָאcְןBעְמLִיaִַרהֶדBמcְרַמָאָק
eיִאְלkְָפֶאאָליִרְמָאְדאLָיִמאָלְורkַeֵןי
'אָמְלָעיkelֵ'יאַה,יִרcִLְאָמְלָעיelֵכְל
ש"אְו.ןBעְמLִ'רְוהָדeהְי'רeניְיַה
cִיִאְבkֶָאטיֵקָנְורַדָהאָליִרְמָאְדאlָא
אָליִכָהְלe,ןLBאִרןlָLBִמהMֶnְLַpֶהַמ
ןיkַeֵיִמeרLְָפֶאיִרְמָאְדאkָיִאְדaִטַקְנ
יֵוָהאָלcְןBגkְיֵריְיַמe.רeסָאע"כְל
tְיֵרקיִסLֵיd,cְיֵרקיִסְפִבLֵיdמBהֶד
leיִפֲאcַרַמיֵמְלאkָיֵלְו.ןBעְמLִיaִַר
aִיֵרקיִסְפLֵיdLָראָכָהיֵר'LִעְמBן,
,םיִלֵכְדהָריִרְגaִיֵריְיַמאָכָהcְםMeִמ
cְיֵלkֶָאאlָיִאאqeַרְדאָרaָןָנ,Lֶהeא
הnֶַבaְרַמָאְדkִ,דָירַחַאְלkִרֵפBח
אzְָעַמaִLְאָהcְ;)טכתLַaָ()יןיִקיִלְדַמ
ןBגkְ,אָתיְיַרBאְדיִדיִמdָלֲעיֵתיְיַמ
לָכcְל"צְו.הָרtָלeסְפeםִיַאְלִכְוהָליִעְמ
.dיLֵיֵרקיִסtְיֵוָהאָליֵתיְיַמְדeהְנַה
הֶאְרִנ,אzְָעַמLְיelֵכcְ'רLְָפֶאאָל'ְו
חַרBטaְאlֶָא,kBְרַדkְרLְָפֶאאcְGי"ִרְל
bָדBל;cְאָהLְִליLeאָהלenָןיִנaְקetBת
ןַניִרְמָאְדאָהְו.רLְָפֶאאָלביLֲִח
aִתְכeaBת)cַהף:(bַaֵהַמיeעְבִלBלaַzְִחlָהaְLַaָת,cְהְי'רְלרַמָאָקeהָד
cְסָאeִמרMeםcָרָבLְֶתִמןיֵאkַeֵג"עא,ןוcְְפֶאאָליֵוָהLָיִמאָלְורkַeֵכןי(.
'רְלרַסָאcְ)לןיִקיִלְדַמהnֶַבcְהָיְמְרִייaִַרkְאָיְגeסאיִהַהcְ,רַמBלCיִרָצְו
םיpִַטְקרַמָאcְיאַמaְבַתzBיִאcְג"עא.ןוkַeֵיִמאָלְורLְָפֶאאָלהָדeהְי
'רְלםיִלBדְגleaִיִפֲארַסָאcְיאַמaְמ"מ,)בַתzBיִא(ש"רְלleיִפֲאםיִרeסֲא

:בַתzBיִאאָלהָדeהְי

ןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶאְוליִאBה,יaַiֵַארַבָסcְהֶאְרִנ.הָדeהְייaִַרkְיaַiֵַא
םMeִמאָרqeיִאcְאָמְלַא,יִרLְןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶאאָלְבe,רeסָא

cְְפֶאLָהרeא.eהַמMֶהָיָהaַqְםיִרָפaְַבnֶןיִקיִלְדַמה)Lַaָטכת:(
'eעְדאָגיִלְפelָערַמָאְד,אelָלֲחַמ,אBתֶקaִַטְקpִלָבֲא,םיaִדְגBםיִלcִיֵרְב
רLְָפֶאאָליֵפְטיֵרLָאzְָעַמLְיelֵכְבcִ,אeהaeLיLִ,'רeסָאלkַֹה
לkַֹהיֵרְבcִ'סֵרָגאlֶָא.רLְָפֶאאָלeניְיַהםיִלBדְגe,רLְָפֶאְדאָכיֵהֵמ
ע"כןיkַeֵיִמאָלְורLְָפֶאאָלְבcִ,אָכָהְדאָרְתaָאָנMָיִלekְניְיַהְו,'רezָמ
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