
.בנםיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ

aַiִיMeִמאָנְדיֵבָעאָלבtְיֵנLִיpeַהיnַלֲחBאתֶק[,
aַnְִדaַָאבַררַמָאיִכָה,ל"א.יאַמרnִא,יaַiִיMeב
לַזֲאאָיְסָארaַןָתָנבַר.רezָמרaְָדaַnִ,רeסָא
,תֶרֶצֲעלLֶיִנLֵט"יaְאָתיִדaְְמeפְלבַריaִֵמ
LַnְיֵתdיבַרBַאל"א.ףֵסaַiֵי,eַנְלbְיֵדdַנרַמbִיֵדי.
eנnְיִמאָבָרֲעַמְבcִב)א;dיֵליִדַבֲעאָפיִדֲע)א(,ל"א
,ד"א.]באzְָמMַַאeנnְיִמאָלְו,בַריaֵרַבcְאָדיִגpְַא
בַרcְ,רַמdיֵתLַnְְנ,יaַiֵַאל"א.ףֵסBיבַרdיֵדbְַנ
eLְמeלֵאcְיִרְמָאzַהיְיַוְרe,ַנְמגcִלַעןיLְםיִמָייֵנ
,אָמְלָעLcְיִניִאמ"הד,ל"א.תBיֻלbָלLֶםיִבBט
;יִדַבֲעdיֵלאָבָטcְ,אeהןָנaַָרcְִמאaְָרeצאָכָה
cִיִמאָבָרֲעַמְבnְנeַאpִאָתְדְגcְרַבaֵאָלְו,בַרי
תBריCtֵיִלnBַהaBאֵצkַiB:אzְָמMַַאeנnְיִמ
Lְכְותיִעיִבe':יֵלתיֵלְוdהְי'רְלeןַנְתִדאָההָד,
יֵרְמeחְוםMִָמאָצLֶiָםBקnַָהיֵרְמeחויָלָעןיִנְתBנ
בַרdcְיֵרaְאLָיLִבַררַמָא.םLְָלCַלָהLֶםBקnַָה
Bא,ק"הְו,הָדeהְי'ררַמָאָקיִתיִרֲחַאאָתlְיִמ,יִדיִא
עַמLְָו,eלkָאLֶHםBקָמְלeלkָאLֶHםBקnִָמ
LֶkָלeaִקְמBמB,ַחiָהְי'ר.רֵעַבְלביeאהָדBרֵמ,
,]גeהְנַתיִאְדאָכיֵהֵמהzַָאףַאEְלאֵבָהְואֵצ
אelָקְלהָדeהְי'רcְאָרְמיֵמְל.eהְלeלkָאָלאָהְו
אlֶָאהָדeהְייaִַררַמָאאG,א"ררַמָאָהְו.רַמָאָק
יaִַר;רֵעַבְלביiַָחBניֵא,BCפיֱאאlֶָא.אָרְמeחְל
אָכיֵהֵמהzַָאףַאEְלאֵבָהְואֵצ,רֵמBאהָדeהְי
cְהְניִתיְיַאe,אָהְוkָלeהְלe.ַאaַiֵעְל,רַמָאיBםָל
kִא,ק"הְו,יֵנָתָקְדBִמnָקBםLֶHאkָלeקָמְלBם
Lֶkָלe,קְמִלןָריִזֱחֶהְוBןיִיַדֲעַוןָמGאkָלe,ניֵאB
Eְלאֵבָהְואֵצ,רֵמBאהָדeהְייaִַר.רֵעַבְלביiַָח
.eהְלeלkָאָהְו,eהְניִתיְיַאְדאָכיֵהֵמהzַָאףַא
אbַaַָאheַא,הָדeהְייaִַרְל,יMִַאבַרdָלףיִקְתַמ
,יMִַאבַררַמָאאlֶָא.eהְניִטְלַקאָרָמֲחַד
aִלְפeְגzָיֵנָהְדאzַpָיֵא.cִַה)ב,ןַנְתkBֵבLLְלLָה
kְָבLִןיaְאא"ר,תַחַאתיִבָחBא,רֵמBלַעןיִלְכ
ג"ר.ןBרֲחַאָהלַעףַא,רֵמBאַעBLֻהְי'ר.ןLBאִרָה
Bניִמרֵעַבְי,הֶדOַָהןִמBניִמהָלLֶkָלkֹה,רֵמBא
,רַמָאאָניִבָר.ויָרָבְדkִהָכָלֲהַו.תיִבָחֶהןִמ
aִלְפeְגzָיֵנָהְדאzַpָיֵא.cִאו,)ג]דןַנְתBןיִלְכaִןיִרָמְת
,רֵמBאג"בשר.רַעBצLֶaְןBרֲחַאָההֶלְכLֶiִדַע

ןיִלְכBא

aַiִיMeהָכאָלְמ.אָנְדיֵבָעאָלבaְיBטםBבLֵה.יִנBגֲהָנְוליִאeaBיִאqeר,
GֲאאLַpֶַהתֶאםֶהיֵניֵעְלהnִגָהְנ:cַיִמאָפיִדֲעpָd.מֲחַהeִמהָרnֶpָה:
,חַרLֶqָדיִמְלzַ.בַריaֵרַבְדאcְָגpִַאeנnְיִמ:BליִתיNִָע.dיֵליִדַבֲע
דBבְכִלןיBLְLִחְו,הָרeמֲחאzְָמcְLַםMeִמ,BתcBַנְלאGְוBתBקְלַהְלןיִנְמִנeיָה
.'eכהָדeהְי'רְלdיֵלתיֵלְו:הָרzBַה
cְַמLְעַמLֶiָכBללBלרַמBaֶקָמןBםLֶHא
kָלeקָמןֶבְלBםLֶkָלe,ְלאֵבָהְואֵצEףַא
אLֶHאָצְמִתְו,יִתאֵבֵהLֶםBקnִָמהzַָא
kָלeLַָחַלםiָכֱאֶו,הBאֵמלBןָתLֶzָאיִב,
,ןיִרeסֲאתִיEaַaְַלdLֶlְELֶiֵLָתBאְו)ב(
הֶזְבe,ןאekָלְדָגcְםMeִמאָמְעַטְו
יLֶlִתֶאיִתאֵבֵהיִנֲאלָבֲא,eלkָםBקnַָה
תיֵלְו.תֶקBלֲחַמןאkָןיֵאְו,רzֵיֶהםBקnְִמ
יֵרְמeחםMeִמרeסָאcְהָדeהְי'רְלdיֵל
םLָןיֵאleיִפֲאַוםLְָלCַלָהLֶםBקָמ
ןיBNִעןיֵאLֶםBקnִָמאָהcְ,תֶקBלֲחַמ
םMeִמואָלאָמְעַטcְ,ןיBNִעLֶםBקָמְל
םMeִמdיֵלןַניִרְסָאְו,אeהתֶקBלֲחַמ
ןַניִסְרָגיִכָה:םMִָמאָצLֶiָםBקָמיֵרְמeח
םBקnִָמBא,רַמָאָקיִתיִרֲחַאאָתlְיִמ
LֶHאkָלeקָמְלBםLֶHאkָלe,ְוLָעַמLֶkָלe
aִקְמBַח,ןָמiַָרְו.רֵעַבְלביaִהְייeהָד
אָכיֵהֵמהzַָאףַאEְלאֵבָהְואֵצ,רֵמBא
אָתlְיִמ:)ג(eלkָאָלאָהְו,]גeהְנַתיִאְד
עַמLְָו:אnַָקאzַpָ.רַמָאָקיִתיִרֲחַא
LֶkָלeaִקְמBַחןָמiָג"עאְו.רֵעַבְלבי
cְןיֵאkָחןאeקָמיֵרְמBםLֶiִָמאָצMָם,
LֶaְLָהָעLֶiָןיִיַדֲעאָצGיָהאeנBןיִגֲהaָןֶה
הֶזלBכָי.אֵצרֵמBאהָדeהְי'ר:אָרְמeח
יִניֵא,םMִָמאָצBLֶiָמBקְמיֵנְבִלרַמBל
םיzְִכַלBהאָהcְ,םֶכְגַהְנnִִמהLַpְֶמ
םMִָמEְלאֵבָהְואֵצְו,eלkָאLֶHםBקָמְל
dָרְמַאאָרְמeחְל:הaְֵרַהאBצְמִללַכeתְו
א"רdָלריִמְגהָוֲהיִכָה.הָדeהְייaִַר
:אָרְמeחְלרַמָאהָדeהְייaִַרd,cְיaֵַרֵמ
לַעeנְפַסBהBLֶזתֶפֶסBC.zBפיֱאאlֶָא
eלkָאLֶHםBקnִָמBא,אָמיֵאְו,הָנnִLְַה
,ןָמBקְמeaִלLֶkָעַמLְָו,eלkָאLֶHםBקָמְל
םMeִמןאkָןיֵאcְ,רֵעַבְלביiַָחBניֵא
םָאיִצBהLֶkְLֶ,םMִָמאָצLֶiָםBקָמיֵרְמeח
Lֵי,רֵמBאהָדeהְי'ר.eרְסֶאֶנאGןיִיַדֲע
kָזְליִזןאeקְמלBמB,cְיֵליִרְמָאdaְיֵנ
אָכיֵהֵמEְלאֵבָהְואֵצןLBאִרָהBמBקְמ
אָצְמִתְו,םָתאֵבֲהLֶםBקnִָמ,eהְניִתיְיַאְד
Lֶkְרָבkָלe:עְלBםָלkִיֵנָתָקְד.cְיִריְיַאאָל
הֶוMַָהםBקָמְלBמBקnְִמאיִבֵמaְןיִתיִנְתַמ
יִכָהְו:BלהֶוLָןיֵאLֶםBקָמְלאlֶָא,Bל
תBריCtֵיִלnBַה,ןיִתיִנְתַמרַמָאָק
LְִמתיִעיִבnָקBםLֶkָלeקָמְלBםLֶHא
kָלe,אBִמnָקBםLֶHאkָלeקָמְלBםLֶkָלe,ַחiָקְמִלןָריִזֱחֶה.רֵעַבְלביBןָמ
אֵצdיֵלןַניִרְמָאcְ,ריִמְחַמהָדeהְייaִַרְו.רֵעַבְלביiַָחBניֵא,eלkָאGןיִיַדֲעַו
אe:bַaָהְלeלkָאָהְו,אLְzַָהeהְניִתיְיַאְדאָכיֵהֵמהzַָאףַאEְלאֵבָהְו
רeמָחֶהםBקָמBתBאBCתְלןָסיִנְכִהLֶרBמֲחלe.bַaBLֶהְניִטְלַקאָרָמֲחַד
םeLָלְדָגאGאָה,דBעןָריִזֲחַהְללַכeיאLֶHםBקָמBתBאיֵרְמeחaְןָטָלְק
תַחַאתיִבָחaְקָרָייֵניִמהLָלLְ.םיLִָבkְהLָלLLְֵבkBַה:םLָןָלְכBאBניֵאְו
LֶחלBאץֶמBLֶריִצלkְַקְתִהְליֵדiֵא:םיBִמ.ןיִלְכMְָלLְzָאִרָהלַע:ןLBן.
הָעMִָמcְ,הֶדOַָהןִמהiַָחַלהֶלkָתBיְהִלרֵהַמְמַהןLBאִרָהCַמְסלַע
LֶiִַהןִמןֶהֵמדָחֶאהֶלְכOָהֶדLְָלLְzָסֲאןeןיִר,cְְבִכLַהיְיeְמLַeֵהְליe
kְרֲחַאָהלַעףַא:דַחBַמְסלַע.ןCַהןיִמkָרֲחַאהֶלBאְו,ןBִמלֵכMְָלLְzָן,
אָהaְהָדeהְי'רְוןיִתיִנְתַמְדאpַָתְו.רָבkְהiַָחַלהָלkָםִיַנMְַהןיLֶnִפ"עאְו
tְיִגיִל,cְַתpַָקאnָָלרַבָסאdkְַרaִהְייBLַֻעcְיִמיִכָהְו,לֵקיֵמLְzַnְיִמְלאָעlְיֵתd,ִמnָקBםLֶHאkָלeקָמְלBםLֶkָלekelַָח,ןiָלָבֲא;רֵעַבְלביkָלeןָתָצְקִמ
אָצְמzִאGיֵרֲהַו,הֶדOַָהןִמןיnִַהBתBאֵמהzַָאףַאEְלאֵבָהְואֵצ,רֵמBאהָדeהְי'ר.ןBרֲחַאָהלַעףַאןיִלְכBאcְַעBLֻהְי'רkְ,הָלkַָהןיnִִמףַאלֵכBא
aַOָסָאְו,הֶדeר,kְַרaָןbַא:לֵאיִלְמBןיִלְכaִםיִרָמְת.aְהְיץֶרֶאלָכeדַע,הָדLֶiִהֶלְכcֶרֲחַאָהלֶקBןLֶaְצBרַע,Lֶַהריִעאיִהzְםיִרָמ.eַקְלןַנְתnָןLָלL
דַע,הָלLֶkָםBקָמleaְיִפֲאַוהָדeהיaִןֵהןיִלְכBאלָבֲא,ליִלeaַbָלkָאLֶHפ"עאְוהָדeהְיץֶרֶאלָכeaְלMֶkִָמןיִלְכBאהָדeהְייֵנaְןיֵאLֶ,רeעיִבְלתBצָרֲא
LֶiִקָמהֶלְכBרֲחַאםBןLֶaְהְיץֶרֶאלָכeיִפְל,הָדLֶַחiָהkְLֶָניֵאdמBתאֵצkָהןאBקָמְלתֶכֶלBְתִמאיִהְורֵחַאםtַתֶסֶנְרLָאָנָמֲחַרְו,םzָהָלaָdkְַקְלִדnָן:
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aַiִיMeיִפֲא.ןַניִדְבָעאָלבleaְיִפֲאַו,אָעְניִצleְעַדzBזֲחַלBר,cְGא
:םיִרָבcְרָאBLְמkְאָעְניִצaְהָכאָלְמִלרLְָפֶא

אGֲהַו,י"ִרְלdַמיzֵ.רֵעַבְלביiַָחeלkָאLֶHםBקָמְלeלLֶkָםBקnִָמ]ה
,ליֵעְלרַמָאְדkִ,אelָקְלleיִפֲאתֶקBלֲחnַַהיֵנtְִמתLַpBְלרeסָא

רַמיֵמcְ,תֶקBלֲחnַַהיpeיLִיֵנtְִמהֶזaָןיֵא
אָה,אָקaְLeאkָיִאיֵנָלְטaַהkַnָיִרְמָא
תLַpBְלרeסָאהָוֲהאָמְעַטיאַהואָליִא
יִא,רַמBלLֵיeהיִמe.תֶקBלֲחnַַהיֵנtְִמ
תֶקBלֲחַמםMeִמ,רֵעַבְלביiַָחאָתיְיַרBאcְִמ
GבֲעַיאBלַערcִיֵרְבzBעְו.הָרBי"רואד,
cְGאLַiָיCלֲחַמBֶאתֶקlָאaְרָבָדLֶzָלeי
aְגeלָבֲא,םָדָאָהףaְריֵפBתGאLַiָיC
:eאeaָלLֶkָםBקnִָמןַניִרְמָאcְ,תֶקBלֲחַמ

ויָרָבְדִל.יֵנָתָקְדkִםָלBעְלרַמָאיaַiֵַא
,הָנnִLְַהןִמםeלkְרֵסָחןיֵא

cְַרaִהְייeַאהָדcִieיֵאָקןיִתיִנְתַמְדאָק:

ןBגkְ.םיLִָבkְהLָלLLְֵבkBַה
,טBלְפַקְולָצָבeתֶפֶל

LֶןיֵאaִעיeןָרLַָר.הֶוaִארֶזֶעיִלֱאיBרֵמ,
רֵסBאBמְעLֶhַ,ןLBאִרָהלַעןיִלְכBא
kelֲָחאָלְו,םLִביkִבְמBַא.רָעCַרְלaִי
ףbeרezָמCיֵא,י"ִרְלdַמיzֵַעBLֻהְי
,םezָניaֵַררֵמBאְו.eלLֶkָםָתBא
cִתְבBתַרkֹםיִנֲהaְָרָפLַתaְדיַניִסרַה(

tְיִגיִלaִיֵאָרְק.cְַהןִמ',אָיְנַתOָהֶד
zֹלְכאeתֶאzְבeָתָאd',kָןַמְזלLֶַאzָה
תִיaַַהןִמלֵכBאהzַָאהֶדOַָהןִמלֵכBא
LֵבkBַה,םיִמָכֲחeרְמָאןאkִָמ.'eכְו
LְלLָהkְָבLִםיaְַר,תיִבָחaִרֶזֶעיִלֱאי
הֶדOַָהןִמדָחֶאהָלLֶkָןָויkֵ,רֵמBא
לַעןיִלְכBאeניְיַהְו.תִיaַַהןִמלkַֹהרֵעַבְי
'רְל,רַמאzֹםִאְו.ןיzְִעַמLְִבcְןLBאִרָה
אָקְפָנd,cְיpֵיִמאָרְקקLְzBיִלרֶזֶעיִלֱא
'ררַבָסcְ,ל"יְו.'zְEְמֶהְבִלְו'ִמ)הןָל
BתBאcְא"האָרְקיאַהואָליִאcְרֶזֶעיִלֱא
יtִלַעףַא,רֵתBיאGְורֵעַבְיאָקְוcַןיnִַה
LֶhַיִאָהםַעqeעְמרBבָרaָןֶה,cְאָל
cָיִאיֵמqeרcְעיִבeִלרLְיִארָאqeםיִר,
cְאָהLְִנֲעַליֵרiִא"הְו,)וםיcְְחיִנLְיֵבd
kִבְמBרָע,kֵןָויLֶןיֵאkֶָאןאlַָהאhַםַע.
ביLֲִחםַעhַַהיאcַַוcְרַבָסַעBLֻהְי'רְו
kִבְמBַהְליֵתָאאָרְקיאַהְו,רָעzִףַארי
beאףBתBLֶkָה,הָלBליִאeעְמBבָר
aַָהןֶהhַַהםַעnezָןיִר;e'ַהןִמOָהֶד'
םַעhַַהתָצְקLֶnִרָבcָןִמ,dיֵלעַמLְַמ
רqeיִאָהףַא'eלְכאzֹ',הֶדnֶpeaַOִָמ
LִֶעnB.ַרְוaָןbַַמ,רַבָסלֵאיִלְמnָLeתLֶל
kָדָחֶאלLֶkַָהןִמהָלOָסָאהֶדeלָבֲא,ר
םיִרָתְסתlַיִגְמִבe.רָעBבְמkִאeהםַעhַַה

cְַרaֵניeִנqִםיtֵֵריLcְאִרLBניְיַהןeLֶpִיzַאִרןLBןaַkִaeL,רֲחַאְוBן
LֶpִיzַרֲחַאןBןaַkִaeL.ןַניִרְמָאיִכָהְוaַרְיeLַהַמ,יִמְלhַםַעcְַרaִי
הֶדOַָהןִמהָלkָםִא,kָCְלִה,ןBרֲחַאaָםַעַטןֵתBנןLBאִרָה,רֶזֶעיִלֱא
םַעַטןֵתBנBניֵאןBרֲחַאָהלָבֲא;לkַֹהרֵסBא,ןLBאִרLַבBLֶkָתBא
aָאִרLBםִאְו,ןkָרֲחַאָהןיִמהָלBַהןִמןOָניֵא,הֶדBאBארֵסBםָת
LֶpְִכaְLeקBםַעַטְו.םֶדcְַרaִהְייBLֻרֲחַא,ַעBנןBםַעַטןֵתaָאִרLBן,tֵי'
דiִָמcְַעBLֻהְייaִַררַבָסָקְו.ןBרֲחַאָהלַעףַאאָכָהרַמָאְדkִ,ןBרֲחַאָהףַא
kְLֶkַָהֵמדָחֶאהָלnִרֲחַאָה,םיִניBאןBאִרָהLBאןBיִעָצְמֶאָה,kelָסֲאןeןיִר,
cְנBהֶזםַעַטןֵתaַָרְו.הֶזaִהְייeהָדcְחְלןיִתיִנְתַמeאָרְמkְיֵתוָוd.ַרְוaָן
bַרַבָסלֵאיִלְמkִיֵרָפְדLִתי,cְַהbeףLֶkָסָאהָלeַהְו,רhַיֵוָהםַעkִבְמBרָע:
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םיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ :בנ

לַעןיִלְכBאןיֵאְו,ןיtִיkִַהןיaֵלLֶלַעןיִלְכBא
LֶaֵַהןיMִא.ןיִצי(zְא,םָתָהןַנLָלLצָרֲאBת
LלLְָו,ליִלָגְוןcְֵרiַַהרֶבֵעְוהָדeהְי,רeעיִבְל
LלeLָרְמָאהָמָלְו)ב.תַחַאְותַחַאלָכaְתBצָרֲא
תַחַאלָכaְןיִלְכBאeיְהLֶiִ,רeעיִבְלתBצָרֲא
יֵנָהאָנְמ.LֶaָdןBרֲחַאָההֶלְכLֶiִדַעתַחַאְו
רaַיֵסBיר"אאָבְקeערaַאָמָחבַררַמָא.יlֵיִמ
רLֲֶאהiַָחַלְוzְEְמֶהְבִלְו')א,אָרְקרַמָא)ג,אָניִנֲח
aְֶצְרַאE'.בkָןַמְזלLֶַחiָאהBַהןִמתֶלֶכOָהֶד,
רLֲֶאהiַָחַלהָלkָ;תִיLֶaַaַהָמֵהaְַללֵכֲאַה
aַOָהֶד,kַlְֵמֶהְבִלהzְEַהןִמaַתִי.eיִריִמְגcְןיֵא
ןיֵאְו,ליִלָגLֶaְתBריtֵלַעהָליֵדbְהָדeהיLֶaִהiַָח
.הָדeהיLֶaִתBריtֵלַעהָליֵדbְליִלָגLֶaְהiַָח
הָצeחְללֵאָרNְִיץֶרֶאֵמeאְצLֶiָתBריtֵג,)דר"ת
א"בשר.ןֵהLֶםBקָמלָכaְןיִרֲעaְַתִמ,ץֶרָאָל
רַמֱאLֶpֶםMeִמ,eרֲעaְַתִיְוןָמBקְמִלeרְזְחַי,רֵמBא
'ץֶרָאd'aָיaֵיִרְק.dיzְֵקיtִַאאָה.'Eֶצְרַאaְ')א
'aְֶצְרַאE'.ַניִאnֲֵא'ֵמ,יLֶרaְֶצְרַאE'.אָרְפָסבַר
הָוֲה,ץֶרָאָלהָצeחְללֵאָרNְִיץֶרֶאֵמקַפְנ
aַיֵדֲהdbְַרaִָדאָרְמַחְדאLְַל.תיִעיִבeeaַיֵדֲהd
רַמָא,אָנֲהkָבַרְואָקיִאבַרdcְיֵרaְאָנeהבַר
eהaַָאיaִַרdcְיpֵיִמdיֵלַעיִמcִLְאkָיִא,eהְל
בַרל"א.אBGארָזָעְלֶאןaֶש"רkְהָכָלֲה
kַָאר"איִכָה,אָנֲהaָהe,הָכָלֲהkְר'LִעְמBןaֶן
יִכָה,אָקיִאבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרל"א.רָזָעְלֶא
בַררַמָא.א"בשרkְהָכָלֲהןיֵא,eהaַָאר"א
,Cָדיaִאָנeהבַרְד]אאָלָלkְאָהטBקְנ,אָרְפָס
dיaֵַרdcְיtenִֵמאָתzְָעַמLְרַמָגְוקיֵיָדcְ)ה
kְפְדהָבֲחַרeְמaְו.אָתיִד(cְַררַמָאהָבֲחַררַמָאaִי
ויָטְס,הָיָהלeפkָויָטְסתִיaַַהרַה,]בהָדeהְי
יnִַע')ב,ףֵסBיבַרdיֵלֲעיֵרָק.ויָטqְִמםיִנְפִל
aְצֵעBִיLְלָאeלְקַמBַיbִלדיB',kַָהלnֵללֵקיB
.תיִעיִבLְִדאָתיָיְנְפkַץַקיאַעְליִא'ר.Bלדיbִַמ
אGְואָנָמֲחַררַמָא'הָלְכָאְל'ד,יִכָהדיֵבֲעיִכיֵה
תיֵחְנִדאָכיֵהיlֵיִמיֵנָה,אָמיzֵיִכְו.דֵסְפֶהְל
;אָלאָריֵפְלתיֵחְנאָלְדאָכיֵהלָבֲא,אָריֵפְל
יֵנָה)ז,edַבֲארaַהaַָררַמָאןָמְחַנבַררַמָאָהְו
רֵמNeLBֲעַנְוליִאBה,יִריִסֲאהָלְרָעְדיֵלֲחַתְמ
,יֵרְפeכaְ,הָוֲהתַמיֵאיֵריֵפְלרֵמLBְו;יֵריֵפְל
,יֵסBי'רkְרַמָאcְנ"ר.יֵריetֵהְליֵרָקאָקְו
יֵנtְִמרeסָארַדָמְס,רֵמBאיֵסBייaִַרןַנְתcִ)ח
Lֶהeאtֶה,יִריeַריִגיִלְפaָיֵלֲעןָנd.ָלףיִקְתַמd
dיֵלֲעןָנaַָריִגיִלtְיִמe,אָעcְְרַהpְִמיִמיLִבַר
cְַרaִייBיֵסaִLְנָליִארָאBטאָהְו,ת(zְןַנ,
.תיִעיִבaַMְתBנָליִאָהתֶאןיִצְצBקןיֵאיַתָמיֵאֵמ
ה"בe.eאיִצMֶiBִמתBנָליִאָהלkָ,םיִרְמBאש"ב
םיִנָפbְַהְו,]גeרLְְרMֶiְLִַמןיִבeרָחֶהו,םיִרְמBא
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,ביִבָסםיִצBקןָרwָיִעaְתBיְהִלםיִלָקCcְֶרcֶ.ןיtִיkִַהןיaֵלLֶלַעןיִלְכBא
ןיִמkְןָרְדִסkְןיִיNeֲעLֶlBןיִלָעהָלְעַמְלe,ןֵהןָמְצַעלֶקcֶַהןִמe,םיִציeLִניְיַהְו
kַtBתzְםיִרָמ;eְכLֶרָהeַנְמַחMֵַה,בzְנםיִרָמBִנְו,ןיִלְפLְןיִרָאaְאBןָתkִיtִןי
eַמְלhָהaַMִַררַמָאָקְו.ןיִציaָןLִעְמBן,cְןַמְזלָכLֶnְצeןיִיaַkִיtִאןיBןיִלְכ

ןִמןיִלְכBאןיֵאלָבֲא,תִיLֶaַaַןָתBאֵמ
ןיֵאLֶיִפְל,ןיִציLֶaַMִןָתBאCַמְסלַעתִיaַַה
.םיִצwBַהיֵנtְִמןָלhְיִלהָלBכְיהiַָחַה
eרַמָאָקיִכָהןיִתיִנְתַמzַpַָקאnָא,kָהָל
;רֵעַבְלביiַָח,ןיִציMִַהןיaִֵמףַא,יֵרְמַגְל
,ןיִציLaַMִֵיןיִיַדֲעַוןיtִיkִַהןִמeלkָלָבֲא
אֵצ,רֵמBאהָדeהְייaִַר.רֵעַבְלביiַָחBניֵא
יeאָרָהםBקnִָמהzַָאףַאEְלאֵבָהְו
יaִַרdָרָמֲאאָרְמeחְלe.אָצְמzִאGְוןָלhְיִל
לֵאָרNְִיץֶרֶאaְ.תBצָרֲאLלLָ:הָדeהְי
BזןיֵאLֶ,רeעיaִןַיְנִעְלfBִמBזתBקeלֲח
אLֶHפ"עאְוeaָdלMֶkִָמBזלַעתֶכֶמBס
kָלeaְַריֶבֲחzָd:ְוLָלLצָרֲאBתaְלָכ
םieִקגַהְנִמaְתBקeלֲחLֶ.תַחַאְותַחַא
tֵריBןֶהיֵת,LֶtֵריBןֶהיֵתkָלBתLֶזלB
ןekelָניNִָעןֵכיtִלַעףַאְו,BזָלםֶדBק
הָמָלְו:ליֵזָאְוLֵרָפְמִדkְ,רeעיִבְלתַחַא
LלLְָוליִאBה.תBצָרֲאLלeLָרְמָא
עzֵLַןאkָיֵרֲה,תַחַאלָכְלתBצָרֲא
LלeLָרְמָאאָתְכְליִהיאַמְל,תBצָרֲא
ןיִלְכBאeיְהLֶiִ:אָלeתְורeעיִבְלתBצָרֲא
aְֲע.תַחַאלָכNָאeְלםLָלLLֶaְתַחַאלָכ
kְיִאleאְו,תַחַאןֵהBןיִלְכaְתַחַאלָכ
דַערeעיִבְלתBקeלֲחַהLלMַָהֵמתַחַאְו
LֶiִרֲחַאָההֶלְכBןLֶaִLְלLצְרַאBָהיֶת,
ןBרֲחַאהֶלְכLֶiִדַעהָדeהיaִןיִלְכBא
LֶaִLְלLצְרַאBןֵכְו,ָהיֶתaְַהרֶבֵעiְַרcֵן,
ןיִלְכBאcְ.יlֵיִמיֵנָהאָנְמ:ליִלaַbָןֵכְו
aִהיeדַעהָדLֶiִרֲחַאהֶלְכBןLֶaְLָלL
הָדeהיaִןיִלְכBאןיֵאלָבֲא,LֶaָdתBצָרֲא
תֶרBסָמ.יִריִמְגe:ליִלLֶaַbָןָתBאי"ע
.הָדeהיLֶaִהiַָחןיֵאe:cְניֵתBבֲאֵמ
ליִלָגְלהָדeהיִמתאֵצָלkָCלkָתֶקֶחַרְתִמ
eִמbָהיִלליִלeילָבֲא,הָדBִמאיִההָאְצbָליִל
.ןיִרֲעaְַתִמ:הָדeהיִלהָדeהיִמeליִלָגְל
kְLֶzַbִעַעיBַהתַנaִעיeר,Lֶkָלeַחַלiָה:
aְקָמלָכBםLֶןַניִחְרְטַמאָלְו.ןֵה
:םLָןָרֲעַבְלץֶרָאָלןָריִזֲחַהְלdיֵל
רLֲֶאהiַָחַל'.'Eֶצְרַאaְ'רַמֱאLֶpֶםMeִמ
aְֶצְרַאE'.הֶזְוeaִעיeןָר,Lֶnַןָריִקְפ
aִקְמBםcְַחתַסיִרiָהeאָה:הָמֵהְב
יֵנaְןיִכְמBסןיֵאcְיֵטeעַמְל.dיzְֵקיtִַא
לLֶלַעאGְוםָצְרַאלַעאlֶָאהָדeהְי
bָיֵרְק:ליִלaֵיd'aָץֶרָא''aְֶצְרַאE'.יִא
pָdיִמתַעְמLָהָוֲה,'ץֶרָאaָ'ביִתkְהָוֲה
,'Eֶצְרַאaְ'ביִתְכcִאLְzַָה;eהיְיpַיִמאָדֲח
cְרBLaָdzְַרzֵַניִא:יnֲֵא'.יLֶר'
nBִעeeַלְתִנ.dיֵדֲהeeaַַל:אLָָרְדִל
aַבֲחeיִמ:הָרpֵיdcְַרaִַאיaָהe.zַויָדיִמְל
אzְָעַמLְקיֵיָדeהיִאdcְיֵלםיִקe:cְיָה
הָאְצBיהָעeמMְַהd.kְLֶיaֵַרdcְיtenִֵמ
aBַרְלרֵמBאְוקcְֵקַדְמ,aBַריtִִמ
Bאpeֶמיֵהןיִחְבַמe,היiִָנLְםַעdtַָתBנLְִל
.אָתיִדaְְמeפְדהָבֲחַרkְ:ואָלBאןֵה
LְֶקַדְמהָיָהcֵקaִLְמeתָעBִמתַעַדָלnִי

הָאיNְִנהָדeהְי'רֵמBאהָדeהְיבַרֵמdָעָמLְקֵפָס.הָדeהְייaִַר:dָלaְיִק
cַַנהָוֲהnֵיaְהַהeויָטְס:)יאָרָדאkָפeַטְציִא.הָיָהלaָאBלביִבָסתB,kְפeלBת
אָתיָיְנְפkַץַק:אָרְפָסבַרd.cְיֵלֲעףֵסBיבַריֵרָק:ביִבָסfBִמםיִנְפִלBז

רeסָארַמְגLֶpִיִריtְ.אָריֵפְלתַחְנcִ:תiBִנְפkַדיִסְפִהְוםיִצֵעְללֶקcֶַהץַצָקְו,eלMְיaִאLֶHםיpִַטְקםיִרָמzְןֵהְו,תiBִנְפkַןeעָטלֶקcֶ.תיִעיִבLְִד
eוָהאָלcְ,הָלְרָעםMeִמ.יִריִסֲא:תcַwBַהרַעַייֵזBגֱאתBביִבְסלֵדbַָהסֶקtֶןיֵעkְ,ןָנְטָקaְםיִרָמzְַהתBביִבְסלֵדbַָהרֵמLB.הָלְרָעְדיֵלֲחַתְמ:Bדיִסְפַהְל
kְֶא,ץֵעlָאLֵםtֵה,םֶהיֵלֲעיֵריBליִאcְֲעַנNeLBְו:יֵריֵפְלרֵמLBרֵמtֵיֵוָהתַמיֵאיֵריaְכeיֵרְפ.kְLֶַטְקןֵהpBכְו,תeהאָרְפeאkִַנְפiBת,eְכLֶbְהןיִליֵדeא
תַרeצתיֵאְרִנְוןֶפbֶַהיֵחְרetִלְפMֶpִָמ,רַמָאcְ.יֵסBי'רkְרַמָאcְ:יִריtְיeרָקרַמְגִנאLֶHיִריtְרַמָאcְ.ןָמְחַנבַר:יֵריtֵןיִיeרְקתiBִנְפkַאָמְלַא,לֵפBנְוLֵבָי
ןיִלָעֶה,אLָיֵריֵנָתָקcְ.הָלְרָעתֶכqֶַמd.aְיֵלֲעןָנaַָריִגיִלְפe:ר"יִנNְtֶֶאןיִרBקזַעַלְבe.יִריtֶאeהLֶיֵנtְִמ,הָלְרָעםMeִמרeסָא,רַדָמְסeניְיַהְו,םיִבָנֲעָה
דיִסְפLֶnַיֵנtְִמ,םיִצֵעְל.ןיִצְצBקןיֵא:ןֶפbִֶמץeח.תBנָליִארָאaִLְ:ןָנaַָרkְדַבֲעcַיאַעְלִאיaִַרְו.הָלְרָעםMeִמםיִרezָמרַדָמְסeםיִנָפְגיֵמeןיִבָלleַהְו
:ןיִבeרָחלLֶ]דתBרLְְרLַןיֵעkְןֶהeaָאָרMֶiִֵמ.eרLְְרMֶiְLִַמ:ןָסיִניֵמיaִ,ןיִלָעֶהתlַיִחe.°zְאיִצMֶiBִמ:דֵסְפֶהְלאGְו'הָלְכָאְל'רַמָאאָנָמֲחַרְו,יִריtְַה
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,ָהיֶתBצְרַאLֶaְהָנBרֲחַאָההֶלְכLֶzִדַע,ה"פ.LֶaָdןBרֲחַאהֶלְכLֶiִדַע
םָניֵאםִאcְ,הֶאְרִנןיֵאְו.ןֵהתBוLָתַחַאלָכLֶaְתBצָרֲאLלMַָהְו

ט"פaְןַנְתcִ,י"ִרְלהLֶָקדBעְו.תַחַאלָכaְתBצָרֲאLלLָהֶנLBהnָָל,תBקeלֲח
cִLְב"מ(תיִעיִב(,LָלLצָרֲאBעיִבְלתeְו,רLָלLצָרֲאBתaְדַע,תַחַאלָכLֶiִהֶלְכ
eרְמָאאG,רֵמBאש"ר.LֶaָdהָנBרֲחַאָה
LָלLצָרֲאBֶאתlָאaִהיeִמ.הָדkְלָל
cִַתְלpַָקאnָאLָלLצָרֲאBלֲחתeקBת,Lֶkָל
הֶדBמיnֵַנש"רְו,רeעיִבְלהָקeלֲחתַחַא
'LֶaָdןBרֲחַא'cְ,ל"יCָכְל.הָדeהיeaִהְל
ןBרֲחַאהֶלְכLֶiִדַערָהLֶaָתBריetֵניְיַה
Lֶaָרָה,eריֵפBתLֶaָדַעםיִקָמֲעLֶiִהֶלְכ
דַעהָליֵפLֶaַMְןֵכְו,םיִקָמֲעLֶaָןBרֲחַא
LֶiִרֲחַאהֶלְכBןLֶaַMְהָליֵפ.eרְיַבeLַיִמְל
םaְLֵ]האָביִקֲע'רaְאיiִָח'ררַמָא,Lֵי
ןיֵארַמBלeרֲעיLִ,אָניִנֲחרaַיֵסBי'ר
קֶמֵעLֶaָהiַָחְו,קֶמֵעaָהָליֵדbְרָהLֶaָהiַָח
יֵוָהcְעַמLְַמהֶזיִפְלe.רָהaָהָליֵדbְןיֵא
ןַניִרְמָאְדאָהיLְֵקיzִאָלְו.אָתיְיַרBאcְִמ
aִLְְעַמzִןיcְַחןיֵאiָהLֶaִהיeהָדbְהָליֵד
.רַהְלרַהֵמ'יִפֲאיֵריְיַמcְ;ליִלbָלLֶלַע
,ןיzְִעַמLְיֵהְליaְLִןַניִקqְַמְדeניְיַהְו
cְםיִרָהְלןָמיִס,ג"בשררַמָא,אָיְנַת
'גְליnֵַנpָdיִמאָקְפָנe',cְכְוןיִליֵמ
רַמָאָקאָלְדאָהְו.הָדeהיLֶaִתBצָרֲא
םMeִמ,רeעיִבְלpָdיִמאָקְפָנןnַָקְל
cְיִחleרַהקeLְקֶמֵעָוהָלֵפGאLַiָיC
תֶכqֶַמaְיֵנָתָקְדkִ,אָדיֵרְגהָדeהיaִאlֶָא
Lְתיִעיִבaְלָבֲא,אָיְדֶהaִיkeלַחַנְוםיִר
יִמְלeLַריִד'ָמbְַבe.י"אלָכaְםיִכיLַiָןָתיֵא
aְַמqֶתֶכLְָלֲע,תיִעיִבdcְןָמיִסאיִהַה
יֵעָבcְתיִא,רַמָאָק,ןיִליֵמםיִרָהְל
,eLריtֵ.רַמzְיִאאָדָהתcַיִמְלרַמיֵמְל
:ןָמיִסBתBארַמֱאֶנתBצָרֲאLלLָןַיְנִעְל

,ה"פ.םBקָמלָכaְןיִרֲעaְַתִמ
LֶpBאןיִנְתBסַמְרִמְלןָת

ןיִרezָמאָהcְ,הֶאְרִנאGְו.הָמֵהְבeהiַָח
םָתָהןַנְתcִ.ע"כְלםיiִִנֲעַלרeעיaִרַחַא
תיִעיִבLְתBריBtֵלeיָהLֶיִמ,)חהָנLְִמ(
ןBזְמןָקlְַחְמ,רeעיaִַהתַעLְַעיbִִהְו
LָלLעְסeדBִנֲע.דָחֶאלָכְלתiִאםיBםיִלְכ
יֵרְבcִ.םיִריLֲִעאGְו,רeעיaִַהרַחַא
םיiִִנֲעדָחֶא,רֵמBאיֵסBי'ר.הָדeהְי'ר
.רeעיaִַהרַחַאםיִלְכBא]וםיִריLֲִע'אְו
eַבzBְפֶסzָיִמ,יֵנָתָק)כאLֶiֶLלBtֵריBת
LְִהְותיִעיִבbִַעיLְַהתַעaִעיeַחְמ,רlֵק
,ויָעְדBיְלeויָבBרְקִלְוויָניֵכLְִלןֶהֵמ
eמBאיִצeַמpִלַעַחיtֶחַתaֵתיBאְוBרֵמ,
לhBיִלCיִרLֶvָיִמ,לֵאָרNְִיתיeaֵניֵחַא
CֵלBהְו,BתיBCaֵתְלסיִנְכַמeרֵזBחְו,לhBִי
אָה,י"ִררֵמBאְו.eלְכLֶiִדַעלֵכBאְו
רַחַאלBכֱאֶלרBסֱאֶלםBקָמלָכaְעַמLְַמְד
תַקְזֶחBaְתיֵבaְהֶהekְLֶnַLְניְיַה,רeעיaִַה
LֶlB;ריִקְפַמםִאלָבֲאBeמBאיִצB
ןֵה,הֶצְרLֶiִיִמלkָלַכאBLֶiֹתLeְרֵמ
BלְכָאְלBeסיִנְכַהְלרezָמ,הiַָחןֵהְוםָדָא
קיtִַאאָרְפָסבַר:רeעיaִַהרַחַא
bְַרaְָקִה.ל"חְלי"אֵמאָרְמַחְדאLָה
,)ההָנLְִמ(תיִעיִבcִLְו"פaְןַנְתcִ,א"ָביִר
תBריֵפeהָפיֵרNְןֶמLֶןיִאיִצBמןיֵא
Lְץֵריֵתְו.ל"חְלץֶרָאָהןִמתיִעיִב,cְאָרְפָסבַרְו,]זהָליִכֲאַליֵריְיַמםָתָה
:BאיִצBהגֵגaְLB,יnֵַניִא.)לתֶרLֶnezֶהָרBחְסLֵיcְ,הָרBחְסִלקיtִַא

יֵנtְִמ

טפשמןיע
הוצמרנ

הטימשתוכלהמז"פ'יימאכ
:יט'לה

:אהכלהםשבאכ
:ביהכלהםשגבכ
הטימש'להמה"פ'יימדגכ

:זיהכלה
רשעמ'להמט"פ'יימהדכ

:גיהכלהיעברעטנוינש
הטימש'להמה"פ'יימוהכ

:חיהכלה

=
לאננחוניבר

יברדט"מ.ןורחאבםעט
ןתונןורחא]עשוהי[)רזעילא(
רמאאניבר:ןושארבםעט
אינתדיאנתינהדאתגולפב
הלכישדעםירמתבןילכוא
ג"בשר.רעוצבשןורחאה
לשלעןילכוארמוא
ןיכבסנה'יפםיפיכהןיב
םדאלרשפיאשןידימאהןיב
לשלעןילכואןיאו.ןטקלל
לעוכבסנשןוגכםיצישהןיב
האורהלכשדיהןיכמשןיצוק
ןירשכנןיאוןהמשאיתמןתוא
'רוינהיכק"ת.תופועלאלא
אצולםירמוארמואהדוהי
םוקממהתאףאךלאבהו
ותואמהלכםאוובהתאש
שישינפמןנישייחאלםוקמה
השלשםתהןנת:רעוצב
המלו'וכרועיבלתוצרא
ויהישתוצראהשלשורמא
דעתחאותחאלכןילכוא
רמאנשהבשןורחאהלכיש
ךצראברשאהיחלוךתמהבלו
תוריפר"ת:איההטושפו
]ץראל[ץוחלץראמואציש
ןבש"רןהשמ"כבןירעבתמ
ןמוקמלורזחירמוארזעלא
יאמאמעטוןמוקמבורעבתיו
היהתךצראברמאנשעמשמד
'ישקאו.לוכאלהתאובתלכ
תשרדדאההיתקפאאהו
רשאהיחלוךתמהבלוהיב
תלכואהיחשז"כךצראב
התאםגלכאההדשב
ךתיבבךלשישהממךתמהבל
ץראבהיבירק'ינשו.'וכו
היחלרמולולהיהרמולכ
ךצראבבתכהמלץראברשא
:רשאמימניא.יתרתמ"ש
ץראמקיפנארפסברדיב
ארמחדאברגץראלהצוחל
אנהכברלוהלרמאתיעיבשד
וכבאכיאימאנוהברלו
אתכלהםאוהבא'רמעמשד
ךירצמדרזעלאןבןועמש'רכ
ץראלתיעיבשתוריפריזחהל
אנוהבר.אלואםתהןרעבלו
יכהרמאןיבארבאנוהבררב
יברכהכלהןיאוהבא'ררמא
אלארזעלאןבןועמש
ברוןהשםוקמלכבןירעבתמ
'רכאתכליהרמאאנהכ
בררמא.רזעלאןבןועמש
רבאנוהברדטוקנארפס
רמאשהזרמולכךדיבאקיא
'רכהכלהןיאוהבאיבר
.תמאהאוהרזעלאןבןועמש
דמועוויתוברירבדקדקדמש
הוהדאבחרכ.ןיירובלעןהב
ףלחתתאלשברל'רןיבקייד
םשבהתוארמאיוהעומשול
קפתסנשןויכו.הרמאהיתלוז
םאאוהימהעומשהלעבול
ברםאהרמאהדוהייבר
םשבהסרוגהיההדוהי
רמאהבחררמאדםהינש
ויטסתיבהרההדוהייבאר
ברירק.'וכהיהלקועמלופכ
ימעארפסברדהילעףסוי
.ולדיגיולקמולאשיוצעב
וירבדלהדומוללקימהלכ
הדוהשארפסברומכרמולכ
וחבשווקיארבאנוהברל
לקימשינפמומעתמאהרמאו
אברגרעבלולריתהוול
אלוץראלהצוחבארמחד
יבר:ץראלוריזחהלוחירטה
תיעיבשבאתינפכץקאליא
.תיעיבשלשעלטלא'יפ
דיספמאהויכהדיבעיכיהו
והלחנמאלדתיעיבשיריפ
הרותהוןירמגנ]ויהיש[דע
דספהלאלוהלכאלהרמא
תוריפדיספהלרוסאהנה
ילימינהאמיתיכו.תיעיבש
דיספהלרוסאדאוהתוריפ
.ירפןניאןידעאתיינפכלבא
ילחתמןמחנבררמאהו
ןאבצק'יפיריסאהלרעד
ושענוליאוהרוסאהלרעד
אלילחתמינהויריפלרמוש
ירפוכבאלאירפלרמושויה
ירפאמלאדעלטלאןהד
.ירפוהלורקאהדןה
יסוייברכןמחנבר'ינשו
יסוייבראינתדהילאריבס
ינפמרוסארדמסרמוא
הילעןנבריגילפוירפאוהש
ןניאאנוגיאהיכלכירמאו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

הנשמ[טקרפתיעיבש)א
הדנ)ג,]גהנשמםש[)ב,]ב
:ותינעת[]ש"ע[:אנףד
אתפסות)ד,]י"שריפש"ע
,ש"ייעא"ההקרפתיעיבשד
ליעל)ו,]:חל:גלתוכרב[)ה
,]:גלתוכרב[.המהכוס:גי
םש)ח,:ולףדתוכרב)ז
]זהנשמ[אקרפהלרע
:ולתוכרב)ט,]:דנןישודק[
,יהנשמדקרפתיעיבש
גלתוכרבדי"שרבןייע[)י
האר]בשיילהוצמוב"ע
,ד"הח"פ)כ,י"שריטוקיל
ה"ד.טלהכוס'סות'יע)ל

.ביתילו

ס"שהןוילג=
ואיצוישמה"די"שר
י"שרבןייע.ןילעהתלחת
:ואיצוישמה"דב"עולתוכרב

=
םלשהרואהרות

רLֲֶאהiַָחַלְוzְEְמֶהְבִלְו)א
aְֶצְרַאEzִלָכהֶיְהzְבeָתָאd

]ז,הכארקיו[:לֹכֱאֶל
לָאLְִיBצֵעaְיnִַע)ב
eלְקַמBַיbִלדיBkִריeַח
תַחzִַמeנְזiִַוהָעְתִהםיִנeנְז

]בי,דעשוה[:םֶהיֵהGֱא

=
םינויצותוהגה

י"תכבאתיל"אללכאה"]א
ןוכנה"כו,ח"ר'יפבו
אתיאח"ר'יפב]ב:)ס"קד(
,הדוהי"יבאר"רמאהבחר
איהציבםירפוסיקודקד'יעו
םשי"ופדבדאתואב"ע
תחתץמקדוקינב(יבָראתיא
והזו)היופרת"יבהוש"ירה
'וכוהעמשקפסי"שר'יפש
יברוברלולכהזןושלבש
ישודיח'יעו,הכוראבש"יע
ם"רהמ'יעוםשהציביריאמה
:ןאכל"שרהמוםשהציבב
,)ןוילג(ולשלשישמא"ס]ג
איהו(םשתיעיבשבה"כו
א"ס]ד:)ס"קד,איה
ונינפל]ה:)ןוילג(תולשלש
רבאמחבראסריגה
ןייע]ו:)ןוילג(אבקוע
ם"במרה'יגאיבהשא"פצמ
םיינע'א)ג"מה"פ(מ"היפב
.ןילכואןיאםירישע'או
ןכסרגי"שרםגדרשפאו
א"וזחה'יג]ז:ש"או
םתהד)ד"קסגי'יסתיעיבש(
ארפסברוהרוחסליריימ
,)בטיהש"יע(הליכאלקיפא
ץרפ'ר'סותבוץנש'סותבךא
:ונינפלכ'יגהש"ארה'סותבו

י"שריטוקיל=
]אדומעבהלחתהה[

.אתידבמופדהבחרכ
וברןושלבקדקדמהיהש
פ"עאוהיהלופכויטסרמואו
אבטצאוהרוקהנשמןושלבש
בגלעהכוסבוםיחספב
וברןושלבקדקדאוה,אבטצאה
.התיההלופכאבטצארמאאלו
רמאדמאבחרדאהןירתופשי
יקיפסקיידדהדוהי'ר
יאהדוהייברדמיאהיתווברד
הוגבילאישקוהדוהיברדמ
יברהאראלאבחרדאדחאבוט
הדוהייבראלוימימהדוהי
הדוהי'ראלויאעלאיברב
ימניארומאוהלוכדועוהאישנ
ורמואםשברבדרמולוקייד
קיידדאהמרמימלאכילדועו
יקיפסאלאאתעמשדאנשיל
ויטס.]:גלתוכרב[אתווברד
ביבסאבטציאה.היהלופכ
ףקהותואךותבותפקמביבס
תואבטצא.]:גיליעל[רחאדוע
בשיללוגעףקיהבוזמםינפלוז
.ילחתמ.]:גלתוכרב[םש
.ףלצבסרפקכ.ירמתב
םינטקםירמתהשכ.ירפוכב
רמאדנ"ר:םלושבםדוק
ירפיוהארפוכד.יסוי'רכ
רמושךכיפלרמגנאלשפ"עאו
.]:ולתוכרב[רמושבושחולש
ןויכ,םיבנע.רוסארדמס
הארנריגרגלכוחרפהלפנש
רמאקורדמסיורקומצעל
רדמסללכלאבשןויכיסוי'ר
הלרעםושמרוסאוירפיורק
אוהשינפמ.]:ולתוכרב[
ותלרעהיבאנירקו.יריפ
.]:דנןישודיק[וירפתא
הכלהו.הילעןנבריגילפו
ירפהתא.ואיצוישמ.םיברכ

.]:ולתוכרב[

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øàäøåïîæåæá"øéåñóå÷îåðäæ"ìðìá"òë"çèáúúù"ñ


