
.דמםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

יֵקteַאְלe,יnֵַניִכָהןיִא.יnֵַנחַסֶפaְץֵמָחןַיְנִעְל
,תִיַזkְִמתBחָפְלהָרָטְקַהLֵירַמָאcְיaַiֵַאcְִמ)א
.תִיַזkְִמתBחָפְל]אואָלהָרָטְקַהcְאןָלעַמLְַמָק
.אzְָעַמLְאָהְלdָלרַמָאָקְויִמיcִבַרביֵתָי
ןיִרqeיִאלָכְו,יִמיcִבַרְליaַiֵַאdיֵלרַמָא
LֶaַzBיֶהןיֵאהָרzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeןַנְתָהְו,ר,
לLֶןֶמMֶַהְוםMeַהְוהָמeרzְלLֶהtְָקnִַהב)ב
.ןkelָתֶאלַסtָ,ןָתָצְקִמaְםBילeבְטעַגָנְו,ןיelִח
לLֶןֶמMֶַהְוםMeַהְוןיelִחלLֶהtְָקnִַהג
zְרeבְטעַגָנְו,הָמeילBםaְןָתָצְקִמ,Gאtָלַס
םBקְמ,aָdןַניeֵַהְו.דַבְלBaִעbַָמםBקְמאlֶָא
ןיִלְבezַהְליִלְטaָאָה,הָלeסtְיאnַַאBעbַָמ
aְרBַררַמָאְו.]בבaָהaַרaַהַמ)ג,הָנָחרhַםַע,
ואָל,יֵמָדיִכיֵה.תִיַזְכaִןֶהיֵלֲעהֶקBלרָזְוליִאBה
,תִיַזkְיאַמ,אָל.רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהcְםMeִמ
cְיִאkָאkְתִיַזaִתַליִכֲאיֵדְכtְסָר.eתִיַזְכaִיֵדְכ
יִא.ןיִא,ל"אד.איִהאָתיְיַרBאcְסָרtְתַליִכֲא
חָתeכaְא"רdcְיֵלֲעןָנaַָריִגיִלtְיאnַַא,יִכָה
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהcְםMeִמ,יאַמאlֶָא.יִלְבaַַה
dיֵלֲעןָנaַָריִגיִלtְיאnַַאףBסףBס,רqeיִאְל
cְא"רaְכeַהחָתaֶַא.יִלְבlַָהאpַכְלחeחָת
יִא.סָרtְתַליִכֲאיֵדְכaִתִיַזdkְיaֵתיֵלcְיִלְבaַַה
aְיֵניֵעd,cְָקNָיֵלליֵכָאָקְו]גףיֵרd,ד(aְָעַדהָלְטzֵיd
תיֵל,ליֵכָאְורַטLָָקרָטLְִמיִאְו;םָדָאלkָלֶצֵא
aֵיdkְתִיַזaִתַליִכֲאיֵדְכtְיֵביִתיֵא.סָרd,Lְzֵי
,הָמeרzְלLֶתַחַאְוןיelִחלLֶתַחַאתBריֵדְק
תַחַאְוןיelִחלLֶתַחַאתBכBדְמיLְzֵןֶהיֵנְפִלְו
Lֶלzְרeלְפָנְו,הָמeֵאleתְלBCֵאle,מezָןיִר;
LֶאיִנֲאBרֵמ,zְרeתְלהָמBCַהzְרeהָלְפָנהָמ,
יֵדְכaִתִיַזkְתַרְמָאיִאְו.eלְפָנןיelִחBCתְלןיelִחְו
יִנֲאLֶןַניִרְמָאיאnַַא,אָתיְיַרBאcְסָרtְתַליִכֲא
תַמeרְתִלחpַַה,ל"א.'eכBCתְלהָמeרzְרֵמBא
zַןיִלְבcְַרaָיֵביִתיֵא.)הןָנd,ו(LְzֵקיetBתַחַאת
LֶחלelִתַחַאְוןיLֶלzְרeבםֶהיֵנְפִלְו,הָמ'
eלְפָנְו,הָמeרzְלLֶתַחַאְוןיelִחלLֶתַחַאןיִאְס
ןיelִח,רֵמBאיִנֲאLֶ;ןיִרezָמ,leֵאBCתְלleֵא
.הָלְפָנהָמeרBCzְתְלהָמeרe,zְלְפָנןיelִחBCתְל
,אָתיְיַרBאcְסָרtְתַליִכֲאיֵדְכaִתִיַזkְתַרְמָאיִאְו
חpַַהה,dיֵלרַמָא.רֵמBאיִנֲאLֶןַניִרְמָאיאnַַא
יִכָהְל'תַרLְִמ'יאַהְו.ןָנaַָרcְהfֶַהןַמaַfְהָמeרְתִל
,'תַרLְִמ',אָיְנַתְדִכְלdיֵליֵעaָיִמיאַהו,אָתֲאַדאeה

ףֵרָטְצִמרzֵיֶהיnֵַנeניְיַהְו,ואָלBaְבeריֵעלַעןַניִרְמָאאָהcְ.יnֵַנץֵמָחleיִפֲא
יאַהְו,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהחַסֶפaְץֵמָחcְ.יnֵַניִכָהןיִאיLַpְֵמe:רqeיִאְל
cְטיֵקָנNְאBַאְל,רteִמיֵקcְַאaַiֵיcְרַמָאaִחָנְמBתaְֶפ'kַָהלnְחָנBתaָאBֵי)זתL
,ףeריֵציֵעaָאָלְו,eהcְלkָרBאNְתַרָטְקַהaְביiַָחְו,תִיַזkְִמתBחָפaְהָרָטְקַה
eיִלןיֵא,יִכָהליֵעְלִדאָתיְיַרָבְלץֵרָתְמ
ףיֵלָיְו,'לkָ'ל"ת,ןִיpִַמתִיַזיִצֲח,תִיַזkְאlֶָא
אָק.תִיַזkְִמתBחָפְלהָרָטְקַהLֵיpָdcְיִמ
אkָיִאיִאְו,הָרָטְקַהןיֵאcְןָלעַמLְַמ
.אzְָעַמLְאָהְל:אָלאָליִאְו,ןיִאףeריֵצ
cְַרaִייBַה:ןָנָחnְִקtָה.zְַבLִפָקליeי
םMeַהְו,אָסיְיcַןBגkְ,הָמeרzְלLֶבָעְו
לeLֶיָהןיִלְבַתְלaBןיִנeתpְַהןֶמMֶַהְו
הtְָקִמcְ,הָריֵדwְַהלkָתֶא.לַסtָ:ןיelִח
:הָמeרzְַהתֶאלֵסtBםBילeבְטe,רwָיִע
eהְלeלְטaָאָהלַסtָיאnַַאBעbַָמםBקְמ
zַןיִלְבaְרeaָא.cְד"סאָקcִיneַע
רaַהaַָררַמָאְו:רeסָאְדאeהןָנaַָרcְִמ
aַהָנָחר.cִיneִמַעcְאBהאָתיְיַרeא,
םLLֵֵיcְםMeִמ,תִיַזְכaִויָלָעהֶקBלרָזְו
zְרeָלֲעהָמd,ְלִהkָCַגְלaֵטיeַנהָאְמnֵי
Lֵםzְרeָלֲעהָמd,eהיִמeאָריִמֲחאָל
kִרְתeָמְצַעהָמdסְפיִלBתֶאלkelָן.
eלרָזט"מBויָלָעהֶקaִִמתִיַזְכMeם
ואָל,הָמeרzְתִיַזkְלַכָאאGאָה,תeרָז
,יLַpְֵמe:רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהcְםMeִמ
יֵדְכaִתִיַזkְ,רַמָאָקcְתִיַזְכaִהֶקBליאַמ
,nֶpeִמסָרtְלַכָאםִאLֶ.סָרtְתַליִכֲא
Lִעיeְרַארaָהָעaֵֶי,םיִציLaBkְתִיַז
zְרeחל"יקְו.הָמ(cְלָכLִעיeתַליִכֲאיֵר
ןיֵבeםָדָובֶלֵחלLֶתִיַזkְןיaֵ,רqeיִא
kBתֶבֶתcְיBַהםkִteןיִפְרָטְצִמ,םיִר
םִאB,LֶזהיiִָהLְיֵדְכaִרeעיMִַהתַליִכֲא
דַעלcְָרַחkְלַכָאְורַזָחְובֶלֵחלcְָרַחkְלַכָא
LִֶהLְִמןיֵאםִא,תִיַזְכִלםיִלzְיִחlַת
יֵדkְתיiִַהMְִמרֵתBיdָפBסדַעְוהָליִכֲאָה
,ףֵרָטְצִמ,תיִנBניaֵהָליִכֲאaַסָרtְתַליִכֲא
.ביiַָחְותַחַאתַבBaְלָכֲאBLֶמkְיֵוָהְו
יֵדkְהָמeרzְןאLkֵָייnֵַנאָכָהְו
:nֶpeִמסָרtְתַליִכֲאaַתִיַזkְףֵרָטְצִהְל
eתִיַזְכaִתַליִכֲאיֵדְכtְסָרcְאBאָתיְיַר.
aִִמְתiָמֲאַדאָה.הeַררaָןָנkְףֵרָטְצִמתִיַז
kְLִעיeרLְִהiַתַליִכֲאתיtְיִמ,סָר
,יַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲה,אָתיְיַרBאcְִמיֵוָה
kִLְרָאLִעיeןיִר,cְלתַרְמָאאָקBהֶק,
eִמתַצְרָתְמMeםcְליֵכָאkְיִאֵמתִיַזqeר
aַיֶהֵמרzֵַא:רnַיאtְַריִגיִלaָיֵלֲעןָנd
cְרֶזֶעיִלֱא'רaְכeַניִהְנ.חָתnֵיcְאָל
ליֵכָאאָה,BבeריֵעתaBַרְל'לkָ'יLְִרָד
:סָרtְתַליִכֲאיֵדְכaִתִיַזkְרqeיִאֵמאָהיִמ
הֶקBליאַה,Cָלאָריִבְס.יאַמאlֶָאְו
cְַרaִָמהMeםcְיֶהzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeר,
eדַחְבkְרַמָאָקתִיַזcְס:יֵקָלBסףBף
:]דסַרbָ.אlֶָא:ביiַַחיִלְורqeיִאְלרzֵיֶהףֵרָטְצִי.dיֵלֲעןָנaַָריִגיִלtְיאnַַא
תַליִכֲאתיiִַהLְרeעיkְLִץֵמָחֶהןִמתִיַזkְליֵכָאאָלcְ.יִלְבaַַהחָתeכְלחpַַה
tְסָר,cְאָהkeניֵאחָתBָעNeכֱאֶליBֶאלlַָטְלאaֵיֵלליֵכָאְויֵמְרְתִמיִאְו,לd
:nֶpeִמסָרtְתַליִכֲארeעיkְLִףֵרָטְצִהְלרֵהַמְמתִיַזkְאkָיִאאLְzַָהnָL,cְַמ
aְָעַדהָלְטzB.ַחְלאיִההָליִכֲאואָלְוieָלֲעיֵבdיִמיִאְו:)טLְאָקרָטLָרַט.
,סָרtְתַליִכֲאתיiִַהLְיֵדְכaִץֵמָחֶהןִמתִיַזkְאkָיֵל,kBְרַדBkְכBתaְלaֵַטְמ
LֶkְLֶלַכָאkְתַליִכֲאיֵדtְִמסָרnַהMֶhִיaֵלaְתBכB,Gַהןִמלַכָאאkeֶאחָתlָא
.תִיַזkְץֵמָחֶהןִמאkָיֵלאzְָרteאeהַהְבe,הָעaְָרַאBאםיִתיֵזיֵנBLְא,טַעְמ
'בהֶתELBְלןיֵאeהיִמ,dיֵניֵעdaְיֵליֵתcְLָבbַלַעףַא,יnֵַניִדnַָהרָכLְֵו
סָרtְתַליִכֲאתיiִַהLְיֵדְכkָCaְִלִה,םיִיַתְניaֵהֶהLְִיְוקיִסְפַיאLֶHתBסkB'גְו
רָכLֵםַתLֶqְ,תֶבBרֲעzַַהרָאeLְםִיnַַהןִמדַבְלץֵמָחֶהןִמתִיַזkְיֵתLָאָל
יֵמםֶהnִָעבֵרָעְמיַדָמLֶaְאlֶָא,םיִנֵאzְִמBאםיִרָמzְַהןִמBרwָיִע
NְעBתָצְקןיִר:tְה.סָרeיִצֲחאkִkָרLֶMִרֲעיeaBריֵעeיֵבzְחeםיִמ,Lֶהeא
aBהֶהLְִיםִאםיִדָגaְאnֵַטְל,)יעebָנְמַהתִיַבְלBיְצֶחְו,תBדeעְסיLְzֵןBזְמ
kְתָליִכֲאיֵדB,LֶpָהָנְתzBהָרLִעיeרLְִהiָתיBkְעְסיֵדeהָד,cִַו(ביִתְכiִדיאָרְק(
לLֶרkִkָיִצֲחcַיַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהַו,)כ'ויָדָגaְתֶאסaֵַכְיתִיaַaַלֵכBאָהְו'
LְמBהֶנaֵהםיִציeעְסאeהָד:LְzֵדְמיBכBת.LֶַהzַיִנןיִלְבcBןיִכaְתBה,ןָכ[

tְִלtְְנַזְוןיִלbְֵא:ליִבleתְלBCֵאle.ִמnְדBכBתְלתBCַהwְריֵדBמ:תezָןיִר.
ןBֲעaַאelָקְלןַניֵלָתְו.רֵמBאיִנֲאLֶןַניִרְמָאיִכיֵה:רָזְלןיelִחתBריֵדְק
םMeִמביiַַחיִמאָל,לַפָניאcַַויnֵַניִא,pָdיִמעַמLְאlֶָא.סָרtְתַליִכֲאaַהָמeרzְתִיַזkְאkָיִאdָלליֵכָאיִכְו,לַפָנןיelִחBCתְלהָמeרzְאָמְליִדְו,הָתיִמ
kְתִיַזaִתַליִכֲאיֵדְכtְֶאסָרlִָמאcְַרaַָסְמיִכְו,ןָנtְןָלאָקzָקְלןַניֵלelָא:aְַמqֶלריִזָנתֶכ(bֶָאְו,ןַניִסְרlָיֶהיאַמאzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeרַמָאיִכיֵה,רLֶיִנֲא
:אָתיְיַרBאְדהָמeרzְאָיְוָהcְ,ןָגcָןָכBתְבeתBלBדbְ.תetBק:)מביִתE'kְֶרָהְצִיְוBLְEריEzְִנָגcְתיLִאֵר'cְ.ןָנaַָרcְִמcְןיִלְבzַתַמeרְתִלחpַַהאlֶָא:רֵמBא

ןzֵיִל

LיֵרָדאָלeהיִאC,cְיֵרtָיֵצָמאָלןָנָחBייaִַרְל.יnֵַנחַסֶפaְץֵמָחןַיְנִעְל
'kָםִאְו.'לzֹאָהְו,רַמאaְקֶרֶפaָיְדאָרְתBאָמ)cַדעף.(cָיֵרLַרaִי

Lיֵרָדאָלcְ,י"ִררֵמBאְו.הָרzBַהןִמרeסָארeעיLִיִצֲחcַ'בֶלֵחלkָ'ִמןָנָחBי
:)נץֵמָחיbַaֵןֵכְו,אGרeעיMִַכBaְמkְתeקְלַמביiֵַחְתִהְללָבֲא,אָרqeיִאְלאlֶָא

לַסtָיאnַַאBעbַָמםBקְמי"Lִַרג"ה
ד"סL,cְֵריֵפe.אeaָרaְליִטaְאָה
,א"ָביִרְלהLֶָקְו.ןָנaַָרcְַעneיִדcְאLְzַָה
cְַמLְעַמLֶַהMeַהְוםMֶןֶמaְִמ,ןִיַעcְיֵנָתָק
,דBעְו.dָתָצְקִמaְיֵנָתָקאָלְוןָתָצְקִמaְעַגָנ
cְיַתָמיֵא,אָפיֵסיֵנָת,aִןַמְזLֶןֵהbeL
aִפְמהָיָהםִאלָבֲא,הָרָעְקefָהָט,רBר;
,עenָדְמםMeִמBעbַָמםBקְמליֵסtָיִאְו
תBיְהִלBלLֶירefָפְמיֵוָהיkִ,הaַָרcְַא
םBקְמליֵסtָיאnַַא,דBעְו.רֵתBיעenָדְמ
BkelָdמkְביLֲִחcַןָויkֵ,אָלeתְוBעbַָמ
zְרeיִדיֵדְילַעהָמneִי,ַעtַָהלֵסkֹא,לB
GִיאtָיִפֲאלֵסleקְמBַמםbָעB,cִאָיְדֶהְב
לeבְטתֶכqֶַמaְאzְָגeלtְאָהאָתיִא
dָלְסLֶtBיִמe,תַעenַדְמהqָיִעaְ)סםBי
tBָלְסdיֵרְמַגְל,eיִמLֶnְַכLְִכַמריLִרי
eניaֵַרeLריֵפkְי"ִרְלהֶאְרִנְו.)עיֵרְמַגְל
zָם,cְֵריֵפLcְיֵריְיַמןיִתיִנְתַמLֶַהMeם
םיִרָפqְַהלָכaְןַניִסְרָגְדִכְו,ןִיַעaְןֶמMֶַהְו
יֵוָהאָלאָהְולַסtָיאnַַאBעbַָמםBקְמ'
kְהְו,'הָציֵבBליִאcְGַקְמאaֵטלeהָאְמ
יִלְטָבcְרַמיֵמְלןָלתיִא,ןָנaַָרcְִמאlֶָא
הָעLָלkָקֶרֶפLaְיֵרָפְדkִ,הtְָקִמבbַַא

:)פ):גלףcַליֵעְל(
.רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהcְםMeִמואָל

eִמhַהםַעBַלְמהָיָהםִאליִאwֵט
הֶקְלִיְותִיַזkְןֶמMֶַהןִמBאםMeַהןִמ
בbַַאלַטְבzִאLֶHרַמיֵמְלןָלתיֵל,ויָלָע
:CָכaְהָליִכֲאCֶרcֶןיֵאLֶןָויkֵ,הtְָקִמ

cְיִאkָאkְתִיַזaִתַליִכֲאיֵדְכtְסָר.
ןיelִח(טֵחMBַהְבcִ,ןיLְִקַמ

cַַה,ןַניִרְמָא))צ:דלףpַַהדיִזְנִלחcֶעַמ
cְתיֵלaֵיdkְתִיַזaִתַליִכֲאיֵדְכtְסָר,
יֵדְכaִתִיַזkְיֵוָהאָלאָמָתְסִבcְעַמLְַמ
םיִקאָכָהcְ,רַמBלLֵיְו.סָרtְתַליִכֲא
תִיַזdkְיaֵתיִאְדaִןַניִקְסָעdcְיֵל
aִתַליִכֲאיֵדְכtְסָר.eריֵפְלeLקת"ר(
cְמBיֵקLֶַהMeַהְוםMֶןֶמaְיֵתָאןִיַע
Lַtִרי,cְעְמיֵוָהיִאBיֵוָהאָלבָרkְתִיַז

aִתַליִכֲאיֵדְכtְסָר:
אָלcְהֶאְרִנ.'eכְורzֵיֶהיאַמאlֶָא

,dיֵלןַניִסְרָגיִאd,cְיֵלןַניִסְרָג
ןָויkֵ,יֵיLeְקַאְליaַiֵַאcְד"סיאַמכ"א
cִיֵדיִדְלdַנnֵָקיLֶֶא.הlַָאְלאaַiֵש"אי
cִיֵלֲעיִגיִלְפdַרaָןָנ,cִע"רְלcַתיִאאָקוְו
,הָרzBַהלָכaְרqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהdיֵל
cְִמרַמָגpַָרְללָבֲא;ריִזaָןָנ,cְמBיִמְק
רzֵיֶהeהְלתיֵל,רwָיִעkְםַעַטְל'תַרLְִמ'

).זלףcַ(םיִניִמ'גקֶרֶפaְריִזָנְבcִ,דBעְו.םBקָמםaְLeרqeיִאְלףֵרָטְצִמ
bָןַניִסְרbַaֵיLְzֵקיetBתcִמָסְבeC,aִLְיִדיִדְלאָמָלcְיֶהאָניֵמָאzֵףֵרָטְצִמר
eניְיַה,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְדאָהיaַiֵַאְל,'יtֵ.ןיelִחיLִיִפְנcִ,רqeיִאְל
kְLֶiֵLיִאָהןִמqeירBיֶהַהןִמרֵתzֵארBLֶMְםֶהיֵנaְLָלָבֲא,הֶוkְLֶיֶהzֵהֶבָרר
םaְLeרqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהןיֵאיִמיcִבַרְלe,ףֵרָטְצִמןיֵארqeיִאָהלַע
דָחֶאkְםיִאaַָהםיִבeתkְיֵנLְריִזָנְותאhַָחיֵוָהcְ,)רןnַָקְלקיqִַמְדkִ,םBקָמ
יִגיִלtְ,יִדיִדְלאָמָלe',aִLְכןָנaַָריִגיִלtְיאnַַאה"א,פ"הְו.ןיִדnְַלְמןיֵאְו
רqeיִאָהlekְLֶיִפֲאתaBַרְל'לkָ'אָתֲאַו,'לL'kָיֵרcָרֶזֶעיִלֱא'רcְםMeִמןָנaַָר
,אָמְלָעBaְמkְףֵרָטְצִמןיֵאטָעeמרqeיִאָהLְֶכcִ,'לkָ'יLְִרָדאָלןָנaַָרְו,טָעeמ

:יaַiֵַאְלריLַtִיֵתָאתBכBדְמeהetָקיbַaֵןֵכְו.יִגיִלtְיאnַַאCָדיִדְלאlֶָא

תַמeרְתcִןָויkֵ,א"LְaַָרְלהLֶָק.ןָנaַָרcְןיִלְבzַתַמeרְתִלחpַַה
zַןיִלְבcְַרaָןָנ,bַaֵיLeַאםnַיאtָקְמלַסBַמםbָעB.ֵיְוLַחְלlֵק:

ןַניִרְמָאיאnַַאCיֵרtָיאַמ,רַמאzֹםִאְו.תetBקיdLְzֵיֵביִתיֵא
LֶאיִנֲאBאָהְו,רֵמtְLִאָטיcִקָמלָכְבBִמםcְאBןיִמאָתיְיַר

aְניִמBaָלֵטaְרBיֵריְיַמאָכָהְו,בLֶַרaeחelִַהלַעןיzְרeהָמ,kֵןָויcְרַבָס
leיִפֲאהיiִָבְריֵעaָאָתיְיַרBאְדִבcְ,אָתיְיַרBאְדהָמeרְתaִיֵריְיַמcְאLְzַָה
,ןָיְנִעלָכaְרַמיֵמְליֵעָבcְ,י"ִררֵמBאְו.).בפףcַתBמָבְי(לֵרָעֶהaְןָנָחBי'רְל
:רkָיִנBניֵאLֶןיִרBעNְחַמֶקaְןיhִיִחחַמֶקןBגB,kְניִמBניֵאaְLֶןיִמleיִפֲא
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אנמדחביבירעדןויכדןילוח
המורתבעגנדןאמכהילימד
לספיאמא.הבןניוהו.המצע
תאמוטןיאאהועגמםוקמב
המו.הציבכמתוחפבןילכוא
אהותיזכבוילעהקול.םעט
םושמואלארועישאכיל
רוסיאלףרטצמרתיהןנירמאד
ונייהאכה.אל.].ולריזנ[
רזוליאוהרמאקדאהדאמעט
אכיאד.תיזכבוילעהקול
סרפתליכאידכבתיזכהמורת
איוההלוכוליאכהלבישחד
לובטובעגנשןויכוהמורת
.ועגמםוקמלספםוי
סרפתליכאידכבתיזכו
הלעבייחימד.אתיירואד
יכהיאןיאל"א.תוקלמ
הילעןנבריגילפיאמא
.ילבבהחתוכבא"רד
אמהנדאתינמוקהיבתיאד
ףדםיחספ(ןירבועולאוקרפב
אלובובוריעלעורמאקד).גמ
יוהאלדרשפאאלאה,םולכ
.תיזכרועישסרפתליכאידכב
תילדילבבהחתוכלחנה
תליכאידכבתיזכהיב
.ףירשקדהיניעביאסרפ
ונממעמוגשדעלכואועמוגש
הלטב.סרפתליכאידכב
.םדאלכלצאהיתעד
ןיאשךכבהליכאךרדןיאש
יפלהיניעבולכואלליגרםדא
ותבייחאלורתויבףירחאוהש
יאו.הליכאךרדאלאהרות
הבלבוטש.רטשקרטשמ
לבא.לכואוןתפלםשלותיפ
יכהלהמורתלשןמשוםושב
תליכאידכבתיזכאכיאדהקול
.תוכודמ.אתיירואדסרפ
יאו.ןילבתןכותלןיכודינש
תליכאידכבתיזכתרמא
יאמא.אתיירואדסרפ
תרמאדיאהילוכוהבןיליקמ
ךותלהמורתרמואינאש
,ןילוחךותלאלוהלפנהמורת
לשבהלפנאמששחימלאכיאהו
תליכאידכבתיזכאכיאוןילוח
אלאו.י"שר'יגיפל[.סרפ
רוסיאלףרטצמרתיהיאמ
.רמואינאשרמאיכיה
אכיאאמלידשחימלאכיאהו
תיזכבהמורתינשהךודמב
ומילשמרתיהווהשמתוחפ
חנהל"א.]כ"ע.תיזכל
.ןנברדןילבתתמורתל
ידכבתיזכבוהבןניקיידאלו
אלוןהןנברדמדסרפתליכא
.]:םש[יאהילוכהיבןנירמחמ

]תוטמשהבךשמה[
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :דמ

םִיַמaְםיִבָנֲעהָרLָםִאLֶ;רwָיִעkְםַעַטןzֵיִלא
לָכְלןָדהzַָאןאkִָמ.ביiַָח,ןִיַיםַעַטןֶהLaֵָיְו
רqeיִאBרqeיִאןיֵאLֶ,ריִזpָהַמkelָd.eהָרzBַה
רzֵיֶהLֵיְו,הָאָנֲהרqeיִאBרqeיִאןיֵאְו,םָלBע
,םִיַאְלkִ;רwָיִעkְםַעַטaBהNָָע,Bרqeיִאְל
LֶיִאqeרBיִאqeערBיִאְו,םָלqeרBיִאqeהָאָנֲהר,
םַעַטהNֲֶעLֶiַןיִדBניֵא,Bרqeיִאְלרzֵיֶהןיֵאְו
kְיִעwָהְו.רeַהאcִהָלְרָעְלןיaִLְzַַמאָה.םִיpִי
.אָביִקֲעיaִַרkְרַמָאcְןָנָחBייaִַרְו,איִהןָנaַָר
יaִַר)א,ןַנְתcִ,'יִנְתַמcְע"ראָמיֵליִא,ע"ריֵה
LaBֶיְו,ןִיַיtִzBaְהָרLֶMָריִזָנב,רֵמBאאָביִקֲע
,ןִיiִַמeתtִַמcְיאnִַמe;ביiַָח,תִיַזkְיֵדkְףֵרָצְל
cִִמאָמְליiַחְלןִיeיֵדd.יִכְוzִֵמאָמיiַחְלןִיeיֵדd
.תֶבBרֲעַתcְג"עאcְל"מקאָה,אָרְמיֵמְליאַמ
ריִזָנ,רֵמBאע"ר,אָיְנַתcְ,אָתיְיַרָבcְע"ראlֶָא
LֶMָהָרtִzBaְלַכָאְו,ןִיַיkְִמתִיַזtַתeִמiַַח,ןִיiָבי.
רaָNִָמףיֵלָי.dיֵלאָנְמרwָיִעkְםַעַטע"רְו
aְאָמְעַטואָל,בָלָחaְהאָמְלָעeסָאְואeאָכָה,ר
אָלבָלָחaְרaָNִָמ,ןָנaַָרְו)ב.אָנLְאָליnֵַנ
אָמיֵליִא,ceLיִחיאַמe.אeהceLיִחcְ,ןַניִרְמָג
cְחְליאַהeיֵדdחְליאַהְוeיֵדdLְיִרeיֵדָדֲהיֵדֲהַב
dיֵדeחְליאַהְוdיֵדeחְליאַהיnֵַנםִיַאְלkִ,רeסָא
Lְיִרeסָאיֵדָדֲהַבeֶא.רlָאcְיִאzָרeיֵלdkelֵי
.רeסָאיֵלdaַMeיֵלליaַMֵ,יִרLְאָבָלֲחaַאָמBי
אlֶָא.אeהceLיִחיאcַַובָלָחaְרaָNָ,יnֵַנע"רְו
אָמְעַטואָלםיִרְכָניֵלeעיbִ,םיִרְכָניֵלeעיbִִמףיֵלָי
aְהאָמְלָעeסָאְואeַנאָכָה,רnֵַרְו.ש"ליaָןָנ,
bִעיeַנםיִרְכָניֵלnֵיִחיceLהeא,cְגאָה(kָנלBןֵת
אָכָהְו,הָליֵבpְִמןַניִרְמָגcְ,רezָמםָגְפִלםַעַט
בַרdcְיֵרaְאיiִָחבַרְדkִ,אָביִקֲעיaִַרְו.רeסָא
הָריֵדְקaִ)דאlֶָאהָרzBהָרְסָאאG,רַמָאcְ,]אאָנeה
aַיתBְלִה,אָמkָCנואָלBהםָגְפִלםַעַטןֵתeא.
אָלcְרLְָפֶאאָליnֵַנאָמBיתaַהָריֵדְק,ןָנaַָרְו
tָהָמְגteְרzָאָחַאבַרל"א.אaְיֵרdcְאָיְוַאבַר
יִמ.אָביִקֲעיaִַרְלעַמLְִנןָנaַָרcְִמ,יMִַאבַרְל
ןאkִָמ,רwָיִעkְםַעַטןzֵיִל'תַרLְִמ'ןָנaַָריִרְמָאאָל
אָביִקֲעיaִַרְל;הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלָכְלןָדהzַָא
ןאkִָמ,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל'תַרLְִמ',יnֵַנ
,ל"א.kelָdהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלָכְלןָדהzַָא

םMeִמ

Lֵיְו:nָLBַמBeרwָיִעkְרqeיִאלBLֶמְעַטתNBֲעַל.רwָיִעkְםַעַטןzֵיִל
aָןֶה.aַnַַח:ןִיַיםַעַטםִיiָבי.aִִמואָלאָהְו.ןֶהֵמתִיַזְכMeיֶהםzֵףֵרָטְצִמר
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהלָבֲא,רqeיִאdיdkelֵיֵלדיִבֲעְתיִאcְםMeִמאlֶָא,אeהרqeיִאְל
ןיִרqeיִאלBLֶמְעַטאֵהkelָd.LֶiְהָרzBַהלָכְל:pָdיִמןַניִפְלָיאָלרqeיִאְל

kְַמnָLB:LֶיִאןיֵאqeיִאןָרqeערBםָל.
םיLִלLְ,םַתָסםִאְו.LֵריLֶtֵהָמkְאlֶָא
:)והָאָנֲהBaַלןיִרezָמןִיַיְוםיִבָנֲעַו.)הםBי
,ןַמְזzBCףַא.BרqeיִאְלרzֵיֶהBלLֵיְו
יֵאְלkִ.םִיַאְלkִ:םָכָח)]בתַרָפֲה(יֵדְילַע
הhִָחעַרָז.םָלBערqeיִא:םֶרkֶַה
ןיcִַהאeהְו:םָלBעְלרeסָאלkַֹה,ןָצְרַחְו
ןָדהzַָאהֶזו"ק.םִיaִLְzַהָלְרָעְל
רqeיִאBרqeיִאcְ,םיִכָרְדיaִLְzֵהָלְרָעְל
,LלBCLָתBaְרqeיִאְלרzֵיֶהןיֵאְו,הָאָנֲה
אkָיֵלםָלBערqeיִאְו.ריִזָנaְןkֵןיֵאMֶהַמ
אָה:תBרezָמLלLָרַחַאְלaָd,cִרַמיֵמְל
םַעַטְלאָרְקיאַהְלdיzְֵקיtִַאcְ.יpִַמ
kְיִעwַָר:רaָןָנ.cִַאיִגיִלְפcְע"רaְיֶהzֵר
יאַמLֵרָפְמdיnֵַקְלe,רqeיִאְלףֵרָטְצִמ
ע"רְדאָתlְיִמיֵהֵמ.ע"ריֵה:איִה
Lָןַניִעְמcְיֶהzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeר:
cִִמאָמְליiַחְלןִיeיֵדd.ריֵצְוeףLַiָיC
.תtַַהBCתaְעַלְבִנcְםMeִמ,aָdיֵנְתיִמְל
יִלkְאlֵַמְמ,ןִיַיתִיַזkְןיִרֲעLְַמCַאיֵהְו
ןִיiַַהְו,BכBתְלןֵתBנְותִיַזאיִבֵמe,הֶפָלהtִֶמ
אzְָפֶסaַzBאeהןֵכְו,ןִיַיתִיַזkְאeהאֵצiBַה
עַלְבLֶpִ,ןִיַעBaְניֵאLֶ.תֶבBרֲעzַ:)זריִזָנְד
aַtִַמ:תtַתeִמiַַחןִיiָבי.eַריִגיִלְפaָןָנ
.רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהeהְלתיֵלd,cְיֵלֲע
eוֲהאָל,תtַַהלָכaְןִיiַַהטletָLַיִאְו
tְַריִגיִלaָיֵלֲעןָנd,cְהְלתיִאאָהeםַעַט
kְיִעwָיֵלדיִבֲעְתיִאְו,רdtַתbeיֵפdיִאqeר;
eאָהיִמאָהְבtְיֵלֲעיִגיִלd,cְע"רְדאָמְעַט
לkָתיָרLְִנאGנ"אְו,אeהףeריֵצםMeִמ
רqeיִאְלרzֵיֶהיnֵַנףֵרָטְצִמןִיaַiַתtַַה
יאַהְלdיֵלקיtִַמcְןָויkֵ.ע"רְו:אָבieִחְל
םַעַט:רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל'תַרLְִמ'
kְיִעwָיֵלְדאָכיֵה.רkָיִעיִדיִמאwֶָארlָא
אָנְמ,םִיַמaְםיִבָנֲעהָרLָןBגkְ,םַעַט
לaַMְֵתLֶpִרaָNָ.בָלָחaְרd:aָNָיֵל
aְַהְו,בָלָחaָNָרaְיֵניֵעd,ֶאlָאLֶhַםַע
Bרqeיִאלkָ.אeהceLיִח:aBעַלְבִנבָלָחֶה
zֵַמיdהeאeיִחרַבְדceLLֶניֵאBצָמeי
ןַניִרְמָגאָל.ןיִרqeיִארָאeaִLְניֵניaֵ)א(
יִכיֵהיִכcְ,ןיִרqeיִארָאMְַאdיֵדיִדאָרְמeח
רָאeaִLְוָהאָלdיֵדיcִןיceLִיִחרָאLְִד
אָליnֵַנרwָיִעkְםַעַטcְיאַה,ןיִרqeיִא
zִיִמרַמְגיpֵיd:eיִחיאַמceLֵיd.ִמMְרָא
יֵנd.cִLְיceLֵיִחeניְיַהאָמיֵליִא:יlֵיִמ
cְַהםיִרָבnezָםֵהםיִר,eְכLֶpִבְרָעְתe

eרzָ:ןָתָמְגce.יnֵַנםִיַאְלkִאָה:םיִרָבcְרָאaִLְןkֵןיֵאMֶהַמ,ןיִרָסֱאֶנ
Bניֵאְו,BכBתBaְתBרLְִלרezָמ,רַמBלkְ.יִרLְ:םiBַהלkָבָלָחeaְהֵרd.LBיֵל
,)חלMeיCaִֶרֶדאlֶָאהָרzBהָרְסָאאB,cְGתָליִכֲאלַעleיִפֲאויָלָערֵבBע
יֵלdaַMeיֵלליaַMֵ:רeסָאןָנaַָרcְִמeהיִמe.אָמְעַטdיaֵביֵהָיleיִפֲאַו
לMֵיLֶaִהָריֵדְק.םיִרְכָניֵלeעיB:bִתָליִכֲאלַערֵבBעְוBלMeיaִלַערֵבBע.רeסָא
aָdַהpָיִרְכ,eְכLֶחBִירֵזNְלֵאָרeַבְמMֵלaָdתֶלֶעַגְמאיִהaְָתָעיִלdתְלBC
LִֶילNְלֵאָר.bִעיeְללLBאיִקֵמןeפBַהְו.טֵלzBַרָסֲאהָרzeaְֲעַמNֵןָיְדִמה,
'kָלcֲָארָבLֵֶאָבאֹבָירL')aַnְִדaָאלר(,cְניְיַהeיBרBקְותeמְקְמBַכְוןיִסiBאֵצ
aָןֶהLֶnְַרzִאןיִחיBאָהלַעןָתeר:cְִמןַניִרְמָגpְהָליֵב.cִביִתְכ'Gלְכאֹתאe
dָניֵאLֶ,הָליֵבְנהָיeרְקרbֵַלהָיeאְרָה,)דיםיִרָבB')cְגְו'רbֵַל,הָליֵבְנלָכ
,אeהםָגְפִליnֵַניאַהcְ.רeסָאאָכָהְו:)טהָליֵבְנהָיeרְקdָניֵארbֵַלהָיeאְר
cְאBָתdaְִמהָעיִלMֶMָהָתֲהaְנְפָדBLֶלkְהתַחַאהָלְיַליִלeמְעַטגַפB

הָמbְְפִניִלkְַהםַעhִַמ.אzְָרteהָמְגtָאָלcְ:םaBaַiBיִרְכpַָהaָdלMֵיLֶaִ.אָמBיתB:aַכBתְלתֶטֶלְפִנאיִהLֶלֶכBאָלתַחLְaַַמאeGתְו,לֵקְלַקְתִנְו
אָנְמיִקBאְו,ריִזָניֵרqeיִאֵמץeחרqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהןיֵאהָרLֶaַzBםיִרqeיִאלkָליֵעְלרַמָאC,cְיֵרtָןָנָחBייaִַרְל.ע"רְלעַמLְִנןָנaַָרcְִמ:הָעיִלaְַה
kְִמ.ע"רkְע"רְליִדLָיֵלןַניִעְמdcְרַמָאaְיִאqeיֶהריִזָניֵרzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeר,eִבLְיִארָאqeי'רְו,יִדיִמיִריְיַאאָליֵרBַאןָנָחnַיאGרַמָאאcְיִכיֵהיִכ
ע"רdcְיzְֵעcַיnֵַנpָdיִמעַמLְִמְלןַניֵצָמ,רwָיִעkְםַעַטaְןָנaַָרְלeהְלןַניִעְמcְLָיאnִַמאָה,יֵרqeיִארָאaִLְיnֵַנdיֵלתיִאריִזָניֵרqeיִאdaְיֵלתיִאְד
aְיֶהzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeַריִרְמָאואָל:רaָכןָנe'.ַניִרְמָאאָקְוnֵיִכָהיaִLְיִארָאqeַנע"רְל:יֵרnֵי.cְַמtִָלקיdיֶהְלzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeיִא,רkָרַמיֵמְלא
:ןָדהzַָאןאkִָמרַמיֵמְלןַניֵצָמאָל,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְלע"רdיֵליֵקBמcְןָויd.kֵיֵלרַמָא:kelָdהָרzBַהלָכְלןָדהzַָאןאkִָמdיֵלתיִאcְיnֵַנ
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יbַaֵ).חלףcַ(ןיceLִִקְדק"פaְןַניִרְמָאןֵכְו.םִיaִLְzַהָלְרָעְלןיcִַהאeהְו
LלLָרַחַאcְ,םָלBערqeיִאBרqeיִאןיֵאהָלְרָעcְ,ה"פL.eָדָח

רַסֱאֶנאGןָליִאָהְו,ןָליִאָהeניְיַהLלLָרַחַארMֶnezָהַמ,הLֶָקְו.רezָמ
הָלְרָעְלןיcִַהאeה'יtֵת"רְו.רzֵיֶהBלןיֵאיִרtְַהְו,יִרtְַהקַר,םָלBעֵמ
aִLְzַניְיַה,םִיeaִLְְרַאתַנaַיע(,cְֵיLיֶהzֵר
איִבָהְלBאהיiִָדtְיֵדְילַעBרqeיִאְל
ןיֵאLָדָחְוריִזָנL,cְֵרָפְמי"ִרְו.םִיַלeLָריִל
ןֶפbֶַהןִמלֵדbַָהLֶ,םָלBערqeיִאןָרqeיִא
;רqeיִאויָלָעלָחאBGרְזִנתַמָלLְַהרַחַא
רַחַאתֶלaBיMִַההֵנwְִמאֵצiBַה,Lָדָחןֵכְו
ןָויkֵ,רqeיִאויָלָעלָחאGרֶמBעָהתַאָבֲה
LִֶהLְיִרLקBעָהםֶדBהָלְרָעןֵכְו;רֶמ,
רqeיִאןיֵאnֶpeִמאֵצiBַהםיִנLָ'גרַחַא
LֵרָפְלLֵי,BרqeיִאְלרzֵיֶהLֵיְו.ויָלָעלָח
kְה"פ,LֶpָריִזzBCַמְזpBֶיLלBיֶהzֵלַער
הָדeהְי'רְל,יnֵַנLָדָחְו;הָלֵאLְיֵדְי
cְי)כרַמָאBֶהםpֵףkelBסָאeֶי,רLלB
הָלְרָעְו.רֶמBעיֵדְילַעpBַמְזzBCרzֵיֶה
הָניֵקְזaִהcְָלַיְו.pָdַמְזzBCרzֵיֶהdָלןיֵא
cְןָליִאהֶזןיֵא,)להָלְטָבcְהָלְרָע,cְםיִנָפ
,י"ִרLֵרָפְמדBעְו.ןאָכְלeאaָתLBָדֲח
LֶַהtְיִרLֶָדָחלLLֶpֶרַסֱאkְןֵכְו,רָב
,תeריִזְנתַמָלLְַהםֶדBקןֶפbֶַהןִמאֵצiBַה
;רqeיִאָהןַמְזתַמָלLְַהaְרzֵיֶהןֶהָלLֵי
ןיֵארַסֱאLֶpֶיִרtְַה,םִיַאְלִכְוהָלְרָעלָבֲא
ןיֵאcְ,רwָיִעהֶאְרִנהֶזeLריֵפe.רzֵיֶהBל
ןיֵאְו.הָדeהְי'רkְדיִמֲעַהְלCיִרָצ
ביLֵָחאָליאnַַא,הֶזeLריֵפְלתLBְקַהְל
,רֶמBעָבeהָלֵאaִLְרqeיִאְלרzֵיֶהLֵי
אָלcְ,רַמBלLֵיcְ.הָלְרָעLaְלLָאֵהיִו
חָרְזnִַהריִאֵהאlֶָא,הָדeהְי'רkְרַבָס
הֶזןיֵא,ליzְLִִמיִא,יnֵַנריִזָנְו.ריzִַמ
רֵקBעםָכָחֶהLֶ,רַסֱאLֶpֶרָבָדְלרzֵיֶה
רַסֱאֶנאLֶHאָצְמִנְו,)מBרwָיִעֵמרֶדpֶַה
יֵבLeְחַאְלמ"ה,אnַָק'יֵפְללָבֲא.םָלBעֵמ
הָיָהְו,םָלBעְלרַסֱאֶנBמְצַעיִרtְַהMֶהַמ
ןִיiִַמאָמְליִדְו:LלLָהָלְרָעaְאֵצBמ
,ריLַtִיֵתָא'ףֵרָצְל'ןLBְלd.eיֵדeחְל

kְלBַהףֵרָצְלרַמiַַהןִיaָלeַעaְתBכB:
ןַניִרְמָגאָלבָלָחaְרaָNִָמןָנaַָרְו

cְיִחceLהeא.zֵַמיdַרְלLְaָ"א,
dיֵלתיִאcְיaַiֵַאְלאlֶָא,אָבָרְלחַניִתָה
aְקֶרֶפkַָהלaָNָח(רelִןיcַחקף.(cְָבNָר
aְיִחואָלבָלָחceLהeַא,אnַיִרְטְציִאיאC

:]גרwָיִעkְםַעַטְלריִזpִָמףַליֵמְל

הLְָקִה.םיִרְכָניֵלeעיbִִמףיֵלָיאlֶָא
יaִַרףיֵלָייִכיֵה,ףֵסBיר"ה

יֵלeעיbִִמריִזָנaְרwָיִעkְםַעַטאָביִקֲע
רqeיִאלkִָמלַקריִזָנאָה,םיִרְכָנ
LֶaַzBהָר,LֶיִאןיֵאqeרBיִאqeערBםָל,
םיִרeסֲאַוןִיiִַמתBעeלaְןֶהיֵלekְיָהיnֵַנןָיְדִמְבcִ,'יֵתְו.BרqeיִאְלרzֵיֶהLֵיְו
.אzְָרteהָמְגtָאָלcְרLְָפֶאיִאיnֵַנאָמBיתaַהָריֵדְקןָנaַָרְו:)נריִזָנְל
,אָמBיתaַןיֵאLְֶלאָמBיתaַןיaֵיֵגeלtְיִאְלאkָיֵלןkֵםִא,בeתkַָהרַסָאה"פאַו
ןיֵאLֶלָבֲא;לָלkְהָמְגtָאָלאָמBיתaַהָריֵדְק,רַבָסע"רְו.םיִרeסֲאeהelְכְו
aַיתBאָמ,cְאָמְגָפ,Lְיִר,cְמםָגְפִלט"נezָר,cְִמרַמָגpְרַבָסנ"הְו.הָליֵב
רַבָסְוםָתָהdיֵלֲעגיִלtְמ"רְו.):זסףcַ(ז"עתֶכqֶַמcְאָרְתaָקֶרֶפaְש"ר
ט"נcְג"עאבeתkַָהרַסָאcְםיִרְכָניֵלeעיbִִמרַמָגcְ,רeסָאםָגְפִלט"נ
,אzְָרteהָמְגtָאָלcְרLְָפֶאיִאאָמBיתaַהָריֵדְקleיִפֲאcַ,אeהםָגְפִל
dָליֵקBמ,הָליֵבְנבeתkַָהריzִִהMֶהַמe.אeהceLיִחואָלםיִרְכָניֵלeעיִגְו
aְרָסeיִעֵמַחwָאָר.eַרְלaִַנףַליֵמְליֵצָמריִאֵמיnִֵמיbִעיeםַעַטְלםיִרְכָניֵל
kְיִעwָר,kֵןָויcְיִחואָלceLהeיִאְו,אkַָהאLְzָאLָלLלֲחַמBקBתaַcָרָב:
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ידכובשיוןייבותפהרש
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תפתיזיצחדיאממ'יחדו
יפרטצמדוהיילעןייתיזיצחו
ןיימתיזכאמלדרוסאו
ג"עאל"מקורמאקהידוחל
םוקמבהידוחלןייההיתילד
רועישהיבתיאדןויכדחא
:רוסאתיזכיפורטציאל
קיפמדאביקעיברו'ירמאו
ףרטצמרתיהלתרשמלכ
רקיעכםעטןתילרוסיאל
רמאו.הילאנמרוסאש
בלחבןיאשבלחורשבמ
רשבבןכורשבםעטאלא
לכךכיריסאובלחםעט
.רוסארקיעכםעטהרותה
יאדאוהשודחיאהןנברו
בלחבאמויילוכרשבלורת
ידהבוהללשבמיאוירש
לושיבאנשיאמויריסאידדה
'רו.אוהשודיחאלאהירשמ
.רמגיכיהשודיחמאביקע
אביקעיבראלא'ירמאו
לכלרמגםירכנילועיגמ
ילועיגאהדהלוכהרותה
אוהאמלעבאמעטםירכנ
לכ)ג"כא"לרבדמב(ביתכו
וריבעתשאבאבירשארבד
שמתשנשםירבדאינתושאב
תורויןוגכןימחידילעןהב
ןימחימחמוןיסומקמוקו
ינתקו'וכןליבטמוןליעגמ
ןהבשמתשנשןלכואפיסב
ליעגהאלוליבטהאלשדע
אנמיקואורוסאןבילאלו
םגפלםעטןתונינאתדןאמל
הרותהלכבןנברו.רוסא
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'יקיידוותואןוכילשתבלכל
הלספנוהמגפנםאהנימ
הנממהחרפבלכהלכאלמ
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שודיחוניארמואאביקע
אנוהברדהירבאייחברדכ
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