
.אקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

dיֵלהָמְל,בַרְלאlֶָא.eאְצָיאceLGיִקיֵדְיףַא
.BתיֵביֵנְבeויָנaָאיִצBהְליֵדd.kְיֵתיֵבaְיceLֵַקְל
eLְמeַקְליִלהָמְל,לֵאceLֵיaְיֵבkְיִנLְzָא.
eתLְָוeלְכָאcְ,ןָתָבBחיֵדְיםיִחְרBאיֵקteַאְלא
.dיֵמְעַטְללֵאeמLְאָדְזָאְו.אLְzָיִנkְיֵבeaְנָגְו
cְרַמָאLְמeיִקןיֵאב,לֵאceLֶאlָאaִקְמBם
,תִיַבְלתִיaִַמיlֵיִמיֵנָה,pָdיִמרeבְס.הָדeעְס
רַמָא.אָלאָתיaֵדַחaְםBקָמְלםBקnִָמלָבֲא
ןיִאיbִַסןיִנְמיִז,אָפיִלְחzַרaַןָנָעבַרeהְל
אָרbָיִאֵמתיֵחָנְו,לֵאeמdcִLְיnֵַקאָנְמיֵאָקהָוֲה
ןיֵארַבָסאָנeהבַרףַאְו.cֵLַקְמרַדֲהַואָעְרַאְל
Lיcֵַקאָנeהבַרcְ.הָדeעְסםBקְמaִאlֶָאceLיִק
dיֵנָמְלdיֵליֵליiְַעְו,אָגָרdLְיֵלאָרְקַעְתיִאְוג
Lיcֵַקְו,אָגָרLְהָוֲהdcַיֵרaְהaַָרdcְיֵנָנְגיֵבְל
eיִקןיֵארַבָסָקאָמְלַא.]איִדיִמםיֵעְטceLֶאlָא
aִקְמBעְסםeַרףַאְו.הָדaָיִקןיֵארַבָסהceL
אָניֵוֲהיkִ,יaַiֵַארַמָאcְ.הָדeעְסםBקְמaִאlֶָא
aֵרַמי,kִַקְמהָוֲהיcֵL,מיִעְט,ןָלרַמָאe
אָרְקַעְתִמאָזיeLְtִאְלeתיִלְזָאcְַאאָמְליcִ,יִדיִמ
,הָליִכֲאתיֵבeaְכְלwַcַLִמאָלְואָגָרeLְכְל
eיִקְבceLָתיִקְפָנאָלאָכָהְדאe,cְיִקןיֵאceL
לkָ,יaַiֵַארַמָאָהְו)א,יִניִא.הָדeעְסםBקְמaִאlֶָא
תָלzְיֵנָהֵמרַבְל,בַרkְדיֵבָעהָוֲהרַמְדיlֵיִמ
cְדיֵבָעkִLְמeַמד,)בלֵאzִִמןיִריaֶדֶגֶבְלדֶג,
.הָריִרְגaִש"רkְהָכָלֲהַו,רֵנְלרpִֵמןיִקיִלְדַמeה
cְאש"ר)ג,אָיְנַתBו,רֵמbBִמםָדָארֵרhָהkִqֵא
תNBֲעַלןיkַeְֵתִיאLֶHדַבְלִבe,תaְLַaָלָסְפַסְו
בַרְדיelֵקkְ,דיֵבָעהָוֲהבַרְדיֵרְמeחkְ.ץיִרָח
יnֵַנןִיַייֵדְיףַא,)דרַמָאןָנָחBי'רְו.דיֵבָעהָוֲהאָל
רaַןיִנָחר"אד.dיֵמְעַטְלןָנָחBי'ראָדְזָאְו.eאְצָי
ןִיַייpeיLִדָחֶא,ןָנָחBייaִַררַמָאתָדtְר"איaַiֵַא

דָחֶאְו

יֵדְיאָצָיאG,דַעָסאGְוcֵLיִקםִאְו.הָדeעְסםBקְמaִאlֶָאceLיִקןיֵא
cֵLיִקםִא,cֵLַקְלeרBזֲחַלCיִרָצאG,הiִָלֲעַלתִיaִַמ.םBקָמְלםBקnִָמ:ceLיִק
LַaָתaַaַַלָהְותִיCכֱאֶלBלaִָלֲעiָה:cִכְלאָרְקַעְתיִמאָמְליeLְְו.אָגָרGא
zֹלְכאe.יִפֲאַוleַאzֶהםBיִלםיִכְלLַןaְGהָליִכֲאא,aְיִקceLָאָלאָכָהְדא
ןיֵאcְ,)]בםiBַה(ceLיִקיֵדְיeתיִקְפָנ
:הaַָר.רַמְדיlֵיִמלe':kָכceLיִק
kְחeדיֵבָעהָוֲהבַרְדיֵרְמ.aַיֵנָהֵמרzְתָל
cְקְלדיֵבָעelָאkִLְמeלֵא:kְקelֵבַרְדי.
kְגBיִקןceL,ַרְוג"ה:דיֵבָעאָלaִייBןָנָח
יpeיLִדָחֶא:eאְצָייnֵַנןִיַייֵדְיףַארַמָא
:תֶרֶחַאתיִבָחֵמןִיַיBלeאיִבֵהLֶ.ןִיַי

ןיֵא
ם"Lְaַַר

ןַניLְִרָפְדe.kִאְצָיאceLGיִקיֵדְיףַא
אlֶָאceLיִקןיֵא,dיnֵַקְלdיֵמְעַט
aִקְמBעְסםeהָד.cְִי(ביִתְכLַחנהָיְע(
הzַָאLֶםBקaַnָ,'גֶנBעתMַaַָלָתאָרָקְו'
,ceLִקְדהיiִָרְקרַמBלkְ,תMַaַָלאֵרBק
LָםzְעאֵהBגֶנ.eָרְדִמLהeַניִא.אnֵי
,ןִיiַַהלַעceLיִקעַבwְיִאcְִמ,איִהאָרָבְס
kִַקְלאָיְנַתְדnָן)cַהֵרְכָז).וקףeַהלַעiַןִי,
הָדeעְסתַעLֶaִLְןִיiַַהלַעאָמָתqְִמ
אlֶָאceLיִקןיֵא:ביLֲִחcַ,עaְַקeה
aִקְמBעְסםeיִקםִאְו.הָדcֵLְוGדַעָסא
aְאBתBקָמBם,GיִקיֵדְיאָצָיאceL:
םBקְמaִאlֶָאceLיִקןיֵאcְ.מ"ה
לָבֲא:]גתִיַבְלתִיaִַמאlֶָא,הָדeעְס
צ"א,הiִָלֲעַלתִיaִַמ.םBקָמְלםBקnִָמ
.אָגָרdLְיֵלאָרְקַעְתיִא:cֵLַקְלeרBזֲחַל
אָנָנְגיֵבְל:לַכָאLֶםֶדBקהָבָכְורpֵַהלַפָנ
cְַרaָהaְיֵרd.aֵחתיetַתaְנB,Lֶיָהe
LָרֵנםBתcBןיִקְלaְַהתיֵבnִLְzֶרַמ:ה.
eניִיָהןיִצBרeנָאְו.cֵLַקְמהָוֲהיkִ:הaַָר
אָמְליe:cִנֵתיֵבְלCֵליֵלְוםMִָמרֵטtָיִל
.eלְכאzֹאGְו.אָגָרeLְכְלאָרְקַעְתיִמ
,הָליִכֲאאaְGןLַיִלןיִכְלBהםzֶַאleיִפֲאַו
aְיִקceLcְתיִקְפָנאָלאָכָהeיִקיֵדְיceL
ןיִריzִַמ:הaַָר.רַמְדיlֵיִמלe':kָכ
BזתיlִַטלLֶתיִציִצןיִריzִַמ.דֶגֶבְלדֶגaִֶמ
.ןיִקיִלְדַמ:תֶרֶחַאתיlִַטְלםָתBאןיִנְתBנְו
,הekָנֲחלLֶתֶרֶחַארֵנְלהekָנֲחרpִֵמ
.הָריִרְגaִש"רkְהָכָלֲהַו:הekָנֲחלdLֶָניֵאLֶתֶרֶחַארֵנaְקיִלְדַהְלצ"אְו
bBִמםָדָארֵרhָהkִqֵכלָסְפַסְואe',cְרָבָדLְֶתִמןיֵאkַeֵמןיezָגיֵנָהְו.ר'
דיֵבָעeהelְכְו,).בכףcַתLַaָ(ןיִקיִלְדַמהnֶַבaְלֵאeמeLְבַרְדאzְָגeלtְיlֵיִמ
ceLיִקCיִרְצַהְללֵאeמkִLְדיֵבָעיאnַַאאָכָהְו,לֵקיֵמcְלֵאeמkִLְהaַָר
aִקְמBעְסםeה,הָדBליִאeיִמלָכְבlֵדיֵבָעיkְבַרaַיֵנָהֵמרzְתָל.eְמLַpֵי,
kְחeדיֵבָעבַרְדיֵרְמ,aַיֵנָהֵמרzְתָלcְדיֵבָעkִLְמeקְללֵאelָא(,א(eגְכBן
הBNֶעָה,):וףcַןיִבeריֵע(אָיְנַתcְג"עאְו.דיֵבָעאָלבַרְדיelֵקceLcְיִק
kְחeדש"ביֵרְמ[kְקelֵהיBןeחְכeהיֵרְמBכןe';אָכיֵהמ"ה,ל"יקאָה
ןֵכְולֵאeמLְרַמָאְו,'eכהָרְדaַMִןBרqִָחהkַnָןBגkְ,יֵדָדֲהַאןָרְתָסְד
אeהאָרְמeחםָתָהְדאelָקְו,אָכָהאeהאelָקםָתָהְדאָרְמeחcְ,הָפיֵרְטִל
םBקְמaִאlֶָאceLיִקןיֵאcְ,לֵאeמkִLְאָתְכְלִהcְןַניִעְמLָאָכָהֵמe.אָכָה
דBעְסִלCיִרָצןיֵאLֶיַניֵעaְהֶאְרִנ,BתיaִֵמץeחםיִרֵחֲאַלcֵLַקְמַהְו.הָדeעְס
Lָם;LֶיִפֲאleGדַעָסאLָאְצָי,םeaְאיֵנBתBַהaַתִי,cִהְדיִדְלeקְמיֵוָהBם
CיִרָצןיֵאLֶ]ה.eאְצָייnֵַנןִיַייֵדְיףַארַמָאןָנָחBייaִַרְוג"ה:הָדeעְס
BתָאיִציzBaְִעcַַחיqִִהאGיֵרֲהLֶ,הָדeעqְַהBCתLֶaְןִיiַַהלַעCֵרָבְלeרBזֲחַל
eאיִבֵהLֶ.ןִיַייpeיLִדָחֶא:BתיֵבaְתLְzBִלְולBכֱאֶלzBְעcַןיִיַדֲעLֶ,נ"כהבִמ
ןיֵא,חLeaְָמBאַעeרָגBא,הLepְֶמםַעַטBלLֶיְותֶרֶחַאתיִבָחֵמןִיַיBל
חLeaְָמםִאCֵרָבְמתַהיִמביִטnֵַהְובhBַהלָבֲא.ןִיiַַהלַעתיִנCLֵֵרָבְלCיִרָצ
יaִַררַמָאףֵסBיבַררַמָא,):טנףcַתBכָרaְ(הֶאBרָהaְןַניִרְמָאְדkִ,ןLBאִרָהןִמ
בhBַהרֵמBאלָבֲא,CֵרָבְלCיִרָצןיֵאןִיַייpeיeLִרְמָאLֶפ"עא,ןָנָחBי
יִמְלeLַרְיתBכָרְבaִןַניִרְמָאְדkִ,תֶרֶחַאתיִבָחֵמeניְיַהןִיַייpeיLְִו.ביִטnֵַהְו
aְקֶרֶפkֵלַע,)הדַציkָתיִבָחְותיִבָחלLֶהָיָהtBֵרָבְמהָיָהַחֵתCָהיֶלָע.eהֶמ
:ביִטnֵַהְובhBַהeCרaָרֵמBא,יaִַרםaְLֵקָחְצִייaִַררַמָאְו,Cֵרָבְמהָיָה

דָחֶאְו

םMeִמ.הָדeעְסםBקְמaִאlֶָאceLיִקןיֵאe.cְאְצָיאceLGיִקיֵדְיףַא
cִַלָתאָרָקְו'ביִתְכMַaָעתBגֶנ';kְלBרַמ,aִקְמBיִקתַאיִרְקםceL

LָםzְעאֵהBגֶנ:

יceLֵַקְלCיִרָצבַרְל.אLְzָיִנkְיֵבaְיceLֵַקְליִלהָמְללֵאeמLְִלְו
aְיֵבkְיִנLְzָהְל,אBאיִצkָאלBםָתLֶןיֵא
cֵLַקְלeכְרָטְצִיאLֶH,תִיaַיֵנaְםֶהָל

aְםָתיֵב:

cְלְכָאeְוLָתeנָגְוeaְיֵבkְיִנLְzָא.
קֶרֶפaְןַניִרְמָאאָהְו,ת"אְו

aְיִגְמ(ריִעָהיֵנlָהcַחכף.(,aָzֵיkְִסֵנiBת
.ןֶהaָןיִתLBןיֵאְוןֶהaָןיִלְכBאןיֵא
,רezָמהָוְצִמלLֶהiִָתeLְהָליִכֲאcַג"עא
kִןַניִרְמָאְדaַרְיeLַויִמְל(LֶיָהeאBםיִלְכ
LָםaְיִקceLֶדֹחַהL,ְכַעםַגְוLָנויBןיִגֲה
מ"מ,הָליִמתיִרְבeהָלcְָבַהסkBתLְzBִל
LֶָניֵאdLְֶוהָוְצִמלLֵסָאהָניeיִפֲאַו.רle
aְLֶלaָאןיֵאלֶבBןיִלְכaָןֶה,cְרַמָאָק
אLֶHהָבֲהַארaַאcַָאבַרְואָניִבָר)זםָתָה
יֵנtְִמתֶסֶנkְַהתיֵבaְסֵנkָיִלםיִצBרeיָה
אzְָעַמcִLְםMeִמואָליִא,םיִמbְLַָה
aִָצאָיֲעleםָתָהרַמָאָקְדאָהְו.אָתaָzֵי
kְִסֵנiBתLֶלaָלַעלֶבzְֲעיאַנNeןיִי,
ןֶהaָןיִגֲהBנןיֵאeLֶבְרֶחLֶiֶרַחַאְלeניְיַה
יֵבaְאָקְוcַואָלcְ,רַמBלLֵיְו.הeMָדְק
kְיִנLְzֶָא,אlָםיִרָדֲחאLֶיָהeמְסeןיִכ
םMִָמe,אLְzָיִנkְיaֵיֵרָקתֶסֶנkְַהתיֵבְל
הַמיִפְלceL.eיwִַהםיִעְמeLBיָה
MֶtֵַריLְzִי,cְִמnָקBקָמְלםBםaְדַחaַתִי,
kְLֶcְַעzBכֱאֶלBלaְקָמBֵי,רֵחַאםL

:ריLַtִיֵתָא,'eכceLיִק

.אָתיaֵדַחaְםBקָמְלםBקnִָמלָבֲא
tֵריeL,אתִיַבְלרֶדֶחֵמBִמaַתִי

לָבֲא;אָעְרַאְלאָרbָיִאֵמBמkְ,הiִָלֲעַל
אGְדיִכיֵהיceL,kִיִקLֵי,הpָיִפְלהpָיtִִמ
יbַaֵןnַָקְלeC.eמָסaְםBקָמיpeיLִבLeָח
LִיpeקָמיBם,cְרַמָאָקGאLָנeֶאlָא
דַחaְתBמBקְמיֵנLְ]וeהיִמe,תִיַבְלתִיaִַמ
aַיֵליֵרָקתִיdִמaַתִיַבְלתִי.eהיִמeֵיL
:]ז'eכהpָיִפְלהpָיtִִמאָכָה'יִסְרָגcְםיִרָפְס

eניְיַהcְהֶאְרִנ.יִדיִמeמיִעְט
ןַניִרְמָאְדkִ.םֶחֶלתַמיִעְט

aְג"פcִLְבeעBת)cַבכף:(,kִָניִאיִרְמָאְדLֵעְטיִניBיִלְכָאְויִלְזָאְו,יִדיִמם
BמkְתLַaָתBדeעְס'גםיִלLְַהְלאָמיbְִרzַיֵניִמליִעBמםִאְו.eתLְָו
aְסekָניְיַה,)חהeאָקְוַדaִעְסeהָדLְיִלLִלָבֲא,תיGאaִעְסeתיִבְרַעתַד
.eתיִקְפָנאָלאָכָהcְאceLָיִקְבe:תLַaָדBבkְרwַיִעםֵהLֶ,תיִרֲחLְַו
eהַמMֶHְקַמהָיָהאtִעְסלַעדיeתַדLַaָתLֶHכֱאֶל]חאBלaְGרֵנא,kִֵריֵפְדL
aַweניְיַה,סֵרְטְנeִמMeםLֶieלְכeֲעַלNBרָחָמְלתLָלLעְסeדBא.תBLֶnָא
.דֶגֶבְלדֶגaִֶמןיִריzִַמ:ןִיַיןיֵאְורֵנםLֶiֵLLָםBקָמaְלBכֱאֶלeלְכeי
אָסְפeקיֵלkְ).אמףcַתBחָנְמ(תֶלֵכzְַהקֶרֶפdaְיֵלתיִאלֵאeמcִLְג"עאְו
דֶגaִֶמתיִציִצריLֶiַzִ,ויָדָגaְלָכְלתיִציִצןיֵאםִאהֶדBמ,תיִציִצaְןיִביiַָח

LֶnַעיִנְצBיִלzֵןaְדֶגֶבLֶרBְלִלהֶצaBLeַהאֵהְתnִויָלָעהָוְצ:

רַבָסןָנָחBייaִַרcְםMeִמdיֵלקtBיzִ,הLֶָק.הָריִרְגaִש"רkְהָכָלֲהַו
kְש"ר,cְיֵרָפCaְַכnָדהeיֵתְכ)Lַaָתcַיר"אאָהְו):אפףBןָנָח

רָבָדcְל"סאָמְלַא,'eכסtְֵסַפְמeףֵפBחריִזָנןַנְתeהָנLְִמםַתְסkִהָכָלֲה
Lְֶתִמןיֵאkַeֵמןיezֵָי.רLלBרַמ,LֶnַָראaִייBָלרַבָסאָלןָנָחdkְיֵתוָוd

aִיִפְל,הָריִרְגLֶwָרBֲעַלבNBיֵרקיִסְפִליֵמָדְוץיִרָחתLֵיd:

ג"עא.תֶסֶנkְַהתיֵבeaְתLֶMָיֵריְיַמe.eאְצָיןִיַייֵדְיףַארַמָאןָנָחBייaִַרְו
cִיִקןַיְנִעְלceLאְצָיeaִLְהָעיִמ,kִןִיַיןַיְנִעְל,)ב(ליֵעְל'יֵפְדGא

tָכ"אארַטLָהָת,cְקֵסְפֶהיֵוָה.kִןַניִרְמָאְדaְקֶרֶפkֵןיִכְרָבְמדַצי)aְכָרBת
cַמף.(bַaֵַהיnBאיִצ,LֶקיִסְפִהםִאLֶvָיִרCזֲחַלBרeֵרָבְלC:
Lִיpeֵרָבְלצ"אןִיַייC.היִמeַהhBַהְובnֵיִרָצביִטCֵרָבְלC,kִןַניִרְמָאְד

aְרָהBהֶא)Lָםcַטנף:(.eֵריֵפLַרLְaַ"ם,cְַמִדאָכיֵהאָקוְוLeaָח
דַציkֵףBסcְיִמְלeLַרְיaַעַמLְַמןֵכְו.תBלBדbְתBכָלֲהaַןֵכְו.ןLBאִרָהןִמ
,CֵרָבְלCיִרָצןLָָיְוLָדָחןִיַי,רַמָאאָנeהבַררaַאaַָא,רַמָאָקcְ,ןיִכְרָבְמ
LִיpeיִרָצןיֵאןִיַייCֵרָבְלC.LִיpeקָמיBיִרָצםCֵרָבְלC,יֶהqַַהחcַתַעkְמB

LֶהeאLִיpeקָמיBַמ.םLְעַמLֶרBלהֶצBרַמ,cְָדָחןִיַיLָיְוLָיִרָצןCֵרָבְלC,יִפְלLֶַהiָLָטןBָדָחֶהןִמבL;לָבֲאLִיpeיִרָצןיֵאםָתְסןִיַייCֵרָבְלC,kֵןָויLֶןיֵא
eCרaָ,יaִַרםaְLֵקָחְצִייaִַררַמָאְו,Cֵרָבְמהָיָההֶמ.Cֵרָבְמתיִבָחְותיִבָחלkָלַעcְרַמָאָקd.cְיֵלֲעגיִלtְיִכָהרַתָבcְאcְָבeעeהיִמ.חLeaְָמיִנMֵַהLֶַעeדָי
.אG,ַעeרָגיִנMֵַהLֶַעeדָיםִאלָבֲא;BריkִַמהָיָהאLֶHיִפְלCֵרָבְמהָיָהLֶ,תBחְדִלLֵיeהיִמ.אLָיִבְלאָבhִָמleיִפֲא,ןָיְנִעלָכaְעַמLְַמ.ביִטnֵַהְובhBַה
Cיִרָצְו.קַחcBִמאlֶָאBתLְzBִלןיִלBכְיןיֵאLֶיאcִַמרֵתBיעַרןBרֲחַאָההֶיְהִיאLֶHדַבְלִבC,eֵרָבְמאeהתBניֵייaeיִרלַעC,cְֵרָבְמַעeרָגיִנMֵַהleיִפֲאcַהֶאְרִנְו
אָקְוַדְו.)םLָ(הֶאBרָהaְחַכBמְדd,kִיֵדֲהaַאָניִרֲחַאאkָיֵליִאCֵרָבְלCיִרָצןיֵאדיִחָיְו.הָדeעְסתַעaִLְאLֶHןיaֵהָדeעְסתַעaִLְןיaֵביִטnֵַהְובhBַהCֵרָבְל
aְיִפְל,ןיִכְרָבְמןִיַיLֶfִיaְלekַןֶהיֵמְרaִןֶהיֵמְדLִֶילNְַה'ְו;)טלֵאָרhBב'LֶHחיִרְסִהאe,'ַהְוnֵביִט'Lֶpִיzְנeבְקִלeַעְו[.)יהָרiֵןzBפְסBתaְכָרBַהה"ד:טנתhBב[:
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`FW¤Ḧr©mh©r©mR¦W§R¥W

l§zFKR¦ie,d£x¥if¤d

i¦t§÷h:

=
טפשמןיע
הוצמרנ

תבשתוכלהמט"כפ'יימאז
רוטטכןישעגמסחהכלה
:טסרןמיסח"ואע"וש

ע"שוטםשגמסו'יימבח
:אףיעסגערןמיסח"וא

:]ז[)ב(ףיעסםשגט
תיציצתוכלהמא"פ'יימדי

רוטוכןישעגמסגיהכלה
:אףיעסוטןמיסח"ואע"וש
תוכלהמד"פ'יימהאי

ןישעגמסטהכלההכונח
דערתןמיסח"ואע"ושרוטה

:אףיעס
תבשתוכלהמא"פ'יימובי

הסןיואלגמסההכלה
זלשןמיסח"ואע"שוט

:אףיעס

=
לאננחוניבר

אלאואציאלשודקידי'יפא
ימנךרבלוותיבבשדקלךירצ
רחאמברו.ןפגהירפארוב
תסנכהתיבבותבוחידיאציש
השודקרדהמלהילהמל
ינבאיצוהלןנירמאו.ותיבב
ןיאשרחאמלאומשו.ותיב
תסנכהתיבשודקבאצויםדא
.נ"כהבבישודקלהילהמל
ילכאדןיחרואיקופאל'ירמאו
אהבןלאמייקו.אתשינכב
אלאשודיקןיאדלאומשכ
הנימרובס.הדועסםוקמב
לבאתיבלתיבמילימינה
אתיבדחבהניפלהניפמ
'יפאלאומשדאנקיסאו.אל
רדההוהארגיאלאעראמ
רבסאנוהברףאו.שדקמ
הדועסםוקמבאלאשודקןיא
לכימלאעבשידקאנוהברד
'ינאמל'ילייעואגרשרקעתא
שידקוהירבהברדהיננגיבל
ןיארבסהברףאו.ליכאו
הדועסםוקמבאלאשודיק
יכ]ייבא[)אנוהבר(רמאד
הוהושדקמהוהרמיבןניוה
אכהידימומעטןלרמא
וכיזיפשיאלותילזאדאאמליד
אשודיקבואגרשוכלורקעתא
ןיאדותיקפנאלאכהד
.הדועסםוקמבאלאשודיק
ילימלכייבארמאהויניא
ינמחנרבהבראוהדרמד
ינהמרבברכדיבעהיבר
ןיריתמלאומשכדיבעדתלת
ןילותודגבלדגבמתיציצה
ןיקילדמו.רחאדגבלותוא
הכלהו.הכונחלשרנלרנמ
אינתדהרירגבןועמש'רכ
לספסואסכהטמםדאררוג
תושעלןיוכתיאלשדבלבו
אהבדיבעךיאו.ץירח
הירמוחכאנקיסאו.לאומשכ
ילוקכהיתוכדיבעברד
:אוהלקימאכהודיבעאל
ןיייונישדחאןנחויר"א

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,:אמתוחנמ.מ.בכתבש)א
ה"ד:גצןיבוריע'סותןייע)ב
:טכתבשוםש[)ג,ייותאל
הציבדאתפסות:גכהציב:ומ
תוכרב'סותןייע)ד,]בקרפ
,ו"פס)ה,תששברוה"ד:במ
'יעוא"הא"פןיתליכמ)ו
,]:חכףד[)ז,םיניעהפי
ה"ד'סותבש"עו.זכהכוס)ח
ףוסזנףדןיטיג)ט,ונימב
.ב"עחמףדתוכרב)י,א"ע

ח"בהתוהגה=
הכלהוה"דם"בשר)א(
אלוקללאומשכ'וכוש"רכ
אלשודיקןוגכברדילוקכ
השועהאינתדג"עאודיבע
ארמוחכתביתול"צכש"בכ
יברוה"ד'סות)ב(:קחמנ
ב"נ.ליעלתישירפדכ'וכוןנחוי

:ותחפיאלה"דב'ינתמב

םינויצותוהגה=
סרגאלוליכאוסרוגח"ר]א
ןבומהזבו("ידימםיעטו"
ןאכ'סותהובתכאלעודמ
,ידימומיעטה"דןמקלש"מכ
:)מ"קליבץיוורוהמ"ארןייע
:)ןוילג(ז"ממ"ח]ב
תיבבשדיקףסוני"תכב]ג
רחאתיבבדעסוהז
תיבלששודיקדאימוד
היבוגילפאדתסנכה
:תיבלתיבמונייהד
ה"בירמוחוףסוני"תכב]ד
ליסכהרמואבותכהוילע
יאאלאךלוהךשוחב
ונלשחסונהיפלו.'וכש"בכ
ש"בירבדכהשועהל"צ
:)ח"בה'גהןייעו,ש"שר(
אתגולפאוףסוני"תכב]ה
יתאויאקלאומשוברד
ןיאדברכרמימלוהיא
)אלא(שודיק]ךירצ[
ןייידיףאוהדועסםוקמב
"אלא"תבית[.ואציימנ
תבית]ו:]קוחמלהארנ
ןוכנו,י"תכבאתילוהימו
'יגאיהךכ]ז:)ס"קד(
ולכויאלש]ח:ף"ירה
)םימהתוראב(ל"צכלוכאל

:א"שרהמןייעו

י"שריטוקיל=
רבהבר.רמדילימלכ
תיציצליטהל.ןיריתמ.ינמחנ
שדחתילטלןשיתילטמ
ןאמדאמעטשרפמתוחנמבו
רמאד.ש"רכהכלהו.רסאד
ג"עאורתומןיוכתמןיאשרבד
הדלותיוהוץירחדיבעקד
םושמוהנובואשרוחד
הילוכבירוסיאבברכאתכליהד
והניטקנתלתינהמרבס"שה
דבלבו.].בכתבש[ידדהיבג
תושעלןיוכתיאלש
רוסיאאכילץירח.ץירח
דירחאלכרפוחדאתיירואד
ןמקלרמאדרפוחד,אוה
רפוחמ"הבייחושרוחדהדלות
.]:ומםש[םודרקוארמבוכרדכ
.דיבעהוהברדירמוחכ
ילוקכלבאירמוחתלתינהמרב
אלוקאהודיבעאלדאכיאברד
.].מםש[דיבעאלאמלידואיה

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øáðéîéïàáìñæ"ìá"øãåãàìéòæøæ"ìðìá"òé"çàãøà'úùñ"ç



םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :אק

יpeיLִא)א,יִביִתיֵמ.Cֵרָבְלצ"אםBקָמיpeיLִדָחֶאְו
.CֵרָבְלCיִרָצןיֵאןִיַייpeיC,LִֵרָבְלCיִרָצםBקָמ
zְיeאָתְבcְַרaִייBןָנָח.zְיeיִדיִאבַרביֵתָי.אָתְב
aַַקןיִבָארnֵיdcְְסִחבַרcְָסִחבַרביֵתָיְו,אcָא
יpeיLִתַרְמָאְדאָהב,אָנeהבַרdcְיֵמMְִמרַמָאָקְו
,תִיַבְלתִיaִַמאlֶָאeנLָאC,GֵרָבְלCיִרָצםBקָמ
רaַיִדיִאבַרל"א.אG]אםBקָמְלםBקnִָמלָבֲא
,קַניֵהבַריֵבְדאָתיִנְתַמdaְיֵלאָניֵנzָיִכָה,ןיִבָא
.Cיָתוָוkְ,קַניֵהרaַיֵבְדאָתיִנְתַמdaְיֵליִרְמָאְו
אָנeהבַר.ל"מקאָתיִנְתַמ)באָנeהבַראlֶָאְו
אcְָסִחבַרביֵתָיeתְו.dיֵלַעיִמLְאָלאָתיִנְתַמ)ג
יpeיLִתַרְמָאְדאָה,dיLְֵפַנdcְיֵמMְִמרַמָאָקְו
םיִרָבְדaִאlֶָאןָרָמֲאאָל,CֵרָבְלCיִרָצםBקָמ
LֶעְטןיֵאeןיִנaְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBלָבֲא;ןָמ
cְַהםיִרָבhְעeןיִנaְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBןיֵא,ןָמ
.רַדָהאnַָקאָעְביִקְל,אָמְעַטיאַמ.CֵרָבְלCיִרָצ
Cיִרָצהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא,רַמָאתLֵLֶבַרְו
ןיeaִסְמeיָהLֶהָרeבֲחיֵנaְג,)דיִביִתיֵמ.Cֵרָבְל
ןָתָחתאַרְקִלתאֵצָלןֶהיֵלְגַרeרְקָעְו,תLְzBִל
ןיִנeעְטןיֵאןיִאְצBיןֵהkְLֶ,הkַlָתאַרְקִלBא
aְַעֵרְפַמְלהָכָר,kְLֶחןֵהBעְטןיֵאןיִרְזeןיִנ
aְַכְלהָכָרzְִחlָא"דב.ה,LִֶהpִחיeLָאןֵקָזםB
,הֶלBחאGְוןֵקָזאGםeLָחיpִִהאGלָבֲא;הֶלBח
kְLֶיןֵהBעְטןיִאְצeןיִנaְַעֵרְפַמְלהָכָר,kְLֶןֵה
יֵנָתָקcְִמ.הlִָחzְַכְלהָכָרaְןיִנeעְטןיִרְזBח
ןיִנeעhְַהםיִרָבְדִבcְלָלkְִמ,ןֶהיֵלְגַרeרְקָע
aְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBאָמְעַטְו,ןַניִקְסָעןָמ
cְִהpִחיeLָאןֵקָזםBחBההֶלeאcְִכLֶיןֵהBןיִאְצ
ןיִרְזBחןֵהLְֶכeַעֵרְפַמְלהָכָרaְןיִנeעְטןיֵא
eחיpִִהאGלָבֲא,הlִָחzְַכְלהָכָרaְןיִנeעְטןיֵא
LָאןֵקָזםBחBהֶל,kְLֶיןֵהBעְטןיִאְצeןיִנaְהָכָר
,הlִָחzְַכְלהָכָרaְןיִנeעְטןיִרְזBחןֵהLְֶכeַעֵרְפַמְל
,קָחְצִירaַןָמְחַנבַררַמָא.אcְָסִחבַרְלאָיLְַק

ןאַמ

םיִרָבְדaִ:הiִָלֲעַלתִיaִַמ.םBקָמְלםBקnִָמ:ןִיiַַהלַעהiִָנC.Lְֵרָבְלצ"א
Lֶעְטןיֵאeםיִנaְא(םֶהיֵרֲחַאְלהָכָר(.kְגBאםִיַמןBtֵריBת,Lֶעְטןיֵאeםיִנ
aְֲחהָכָרLeהָבaִןָמְצַעיֵנְפ)kְגBןLִַהתַעְבnִבםיִני[(.cְַוcַיאkֵןָויcְדַמָע
יִתיִרֲחַאהָדeעְסCַהְו,BתָדeעְסרַמְגאיִהBזBתָדיִמֲע,רֵחַאםBקָמְלCַלָהְו

םיִרָבcְלָבֲא:הlִָחCaַzְֵרָבְלCיִרָצְו,איִה
.ןָמBקְמaִםֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְםיִנeעhְַה
kְלBרַמ,aְֲחהָכָרLeהָבaִןָמְצַעיֵנְפ,kְגBן
Lִַהתַעְבnִה,ןיִניBְוליִאGאaֵַריCןֶהיֵרֲחַא
)ב(לַע,דBעְסִלרֵחַאםBקָמְלCֵליֵלדַמָעְו
םֶהיֵרֲחַאCֵרָבְל,CַלָהןLBאִרָהתeעיִבְק
aְלַעתַחַאהָכָרLְzֵַנםֶהיֵנְפִלְו,ןֶהיnֵי
dיֵעְביִקְל:CֵרָבְלeרBזֲחַלCיִרָצןיֵא
הָדeעְסתַעcַלַע,רַמBלkְ.רַדָהאnַָק
םיiֵַסְלויLְָכַעלֵכBאאeההָנLBאִרָה
ןיaֵ.הֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא:Bתָדeעְס
LֶhְעeןיִנaְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBןָמaֵןי
Lֶןיִכיִרְצןָניֵא:kְLֶיןֵהBןיֵאןיִאְצ
Cֵרָבְל,רַמBלkְ.ַעֵרְפַמְלהָכָרaְןיִנeעְט
aְהָכָרLֶה,ןֶהיֵרֲחַאלBןיִדיִתֲעַוליִא
אָהaְסֵרָגאָלְו.'eכא"דבג"ה:רBזֲחַל
לָלkְִמeרְקָעיֵנָתָקcְִמ:הָדeהְייaִַר
cְַהםיִרָבְדִבhְעeכןיִנe'.cַריִקֲעeג(ת(
ןֵההlַָכְוןָתָחתeריִהְמםMeִמעַמLְַמ
eיָהןיִיַדֲע,ןֵכאGםִאלָבֲא,ןיִרָקֱעֶנ
:םֶהיֵרֲחַאLֶlְהָכָרCaְֵרָבְלeדBמֲעַלןיִכיִרְצ

ןאַמ
ם"Lְaַַר

,לָכֱאpֶַהרָבcָלָכְל.םBקָמיpeיLִדָחֶאְו
לֵכBאְורֵזBחְוהֶזםBקָמnֶpeaְִמלַכָאםִא
aְקָמBֵרָבְלצ"א,רֵחַאםCLְִנiָה,eגְכBן
LֶHלהָיָהאBיֶהqַַהחcַתַעaֵםִיַתְני:
LִיpeקָמיBיִרָצםCֵרָבְלC.kְבַרeLְמeלֵא
cְןִיַייֵדְייִרְמָאGאְצָיאe,eיְתeַרְדאָתְבaִי
קַניֵהבַריֵבְד'יִנְתַמaְג"ה:ןָנָחBי
kְיָתוָוC,תְוeְסִחבַרביֵתָיcָרַמָאָקְוא
'יִנְתַמןַניִסְרָגאָלְו.dיLְֵפַנdcְיֵמMְִמ
,איִהרeמaeLbָיLְִו,ןַניִעֻמLְַאְלאָתֲא
LֶkֵהןeאLִַהתַטיbְַהְלאָרָמLְנֵעיִמe
,אָתיְיַרָבLaְָרBפְמַהרָבcָאָרBמָאָה
cְןיִנְמיִזLֶַהןיֵאkֹלaְןיִאיִקaַaָאָתיְיַר,
עַדְיאָלcְןיִנְמיִזBמְצַעאָרBמָאָהםַגְו
dיֵליֵתיְיַמcְדַעאָתיְיַרaָאיִהַהְלdָל
בַרביֵתָיecְאָרLֶיִפְלd.eיpָיִמאzְָעיiִַס
eעָטְו,dיLְֵפַנdcְיֵמMְִמרַמָאָקְואcְָסִח

eהיbִִהְו,אָנeהבַרdcְיֵמMְִמהָלְעַמְלרַמָאMֶהnִַמaBרַזָחLֶלָלkְִמרַמBל
aַqְקםיִרָפeLְזאָיB,ָניֵאְוd,ֶאlָאLְְסִחבַררַמָאםיִרָבְדיֵנcָאaְאיִהַה
aִָמאָדֲח,אָתיְיַרMְיֵמdcְהבַרeִמאָדֲחַואָנMְיֵמdcְְפַנLֵיd:aִםיִרָבְד
LֶעְטןָניֵאeןיִנaְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBןָמ.kְגBאםִיַמןBtֵריBת,Lֶןָניֵא
ןיֵאkָCְלִה,תaBַרתLBָפְנאֵרaBאlֶָא,םָמְצַעיֵנְפaִהָבLeֲחהָכָרaְןיִנeעְט
,רֵחַאםBקָמCaְַלָהְודַמָעcְןָויkֵיאcַַוcְ.ןֶהיֵרֲחַאןָמBקְמCaִֵרָבְלCיִרָצ
CֵרָבְלCיִרָצְו,איִהיִתיִרֲחַאהָדeעְסCַהְו,BתָדeעְסרַמְגאיִהBזBתָדיִמֲע
aַzְִחlָלָבֲא:הcְַהםיִרָבhְעeןיִנaְןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBןָמ.kְלBרַמaְהָכָר
תיִאcְןיִניnִַהתַעְבLִןBגkְ,ןָמBקְמaִןיִכיִרְצkָCְלִהְו,ןָמְצַעיֵנְפaִהָבLeֲח
aְהeaְןיֵעֵמתַחַאהָכָרLָלLה,]גBְוליִאGאaֵַריCַלָהְוןֶהיֵרֲחַאCaְקָמBם
לַעתַחַאהָכָרCaְֵרָבְל,CַלָההָנLBאִרָהתeעיִבְקתַעcַלַע,דBעְסִלרֵחַא
Lְzֵַנןֶהיֵנְפִלְו,ןֶהיnֵיִרָצןיֵאיCזֲחַלBרeֵרָבְלC.אָכָהֵמLָןַניִעְמ,cְןַנְתִדאָה
)aְכָרBתcַיִמ):אנףLְֶולַכָאLְָוחַכGאaֵַריC,אש"בBכםיִרְמe',ְוLָןַניִעְמ
ןיֵעkְאkָיִאcְ,יֵריְיַמןיִניnִַהתַעְבB,aְLִמBקְמCaִֵרָבְלCיִרָצהlִָחzְַכְלpָdcִיִמ
aְִרkַַהתnָזBן,aְְכיִרֲאהָכָרzֲָחַואLִביeןיֵעֵמ,אָתLָלL:יֵעְביִקְלdַקnָא
םיiֵַסְלויLְָכַעלֵכBאאeההָנLBאִרָההָדeעְסתַעcַלַע,רַמBלkְ.רַדָה
,אָתְבeיzְאָתיְיַרCaַָהֵמןָנָחBייaִַרְלdיֵנְביִתBאיאnַַא,רַמאzֹםִאְו.Bתָדeעְס
ןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְןיִנeעְטןָניֵאaְLֶאcְָסִחבַרkְאָתיְיַרaָיֵצeרָתְלאkָיִאאָה
aִקְמBןָמ,eיִמlְיֵתdcְַרaִייBןָנָחaְLֶhְעeְלִהְו,ןיִנkָCיִרָצןיֵאCֵרָבְלC.יֵלkָא
,'CֵרָבְלCיִרָצBניֵאםBקָמיpeיLִ'רַמָאָקאָמָתְסןָנָחBייaִַרcְ,יִכָהיֵצeרָתְל

aְלָכcַָהרָבpִֶמ,רַמָאָקלָכֱאcְGאtֵֵריL,LֶמָאָהBֶיאָרLלBֵרָפְלLcְיויָרָבBַהןִמרֵתaָעְו.אָתיְיַרBי,דBיָהןיִעְדeמָאָהBןיִאָרLֵֶהLִביeאיִהַהֵמaָאָתיְיַר
הֶזדָחֶא:ןֵכָוןLkֵֵרָפְלםֶהָלLֵיהaְֵרַהםֶהָלהָמְדLֶwָאָתיְיַרaַָהלָבֲא;CֵרָבְלCיִרָצBניֵאםBקָמיpeיLִןָנָחBייaִַררַמָאָקםBקָמלָכְבcִ,ןָנָחBייaִַרְל
,ןַניִסְרe'.bָכןֶהיֵלְגַרeרְקָעְו]דתLְzBִלןיeaִסְמeיָהLֶ:ןיִניnִַהתַעְבMִִמןָניֵאLֶ,ןיִנeעְטןָניֵאLֶןיaֵןָמBקְמaִןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְןיִנeעLֶhְןיaֵ.הֶזדָחֶאְו
אָלְו.'eכא"דבג"ה:רBזֲחַלןיִדיִתֲעַוליִאBה,ָהיֶרֲחַאLֶlְהָכָרCaְֵרָבְל,רַמBלkְ.ַעֵרְפַמְלןֶהיֵרֲחַאְל)ד(הָכָרaְןיִנeעְטןיֵאןיִאְצBיןֵהkְLֶ:ןִיַיןַניִסְרָגאָלְו
אGםִאלָבֲא,ןיִרָקֱעֶנןֵההlַָכְוןָתָחתeריִהְמםMeִמcְעַמLְַמ]התeריִקֲעe'.cַכןיִנeעhְַהםיִרָבְדִבcְלָלkְִמeרְקָעיֵנָתָקcְִמ:הָדeהְייaִַראָהaְןַניִסְרָג
םBקָמaְןָתָדeעְסeרְמָגאlֶָאןָמBקְמִלeרְזָחאleGיִפֲא,אcְָסִחבַרְלleיִאcְ.אcְָסִחבַרְלאָיLְַק:ןֶהיֵרֲחַאLֶlְהָכָרCaְֵרָבְלeדBמֲעַלןיִכיִרְצeיָהןיִיַדֲע,ןֵכ

:הlִָחCzְֵרָבְלCיִרָצןLBאִרָהןָמBקְמִלeרְזָחleיִפֲאcַחַכBמאָכָהְו,ןֶהיֵרֲחַאCַריaֵאGןיִיַדֲעַוליִאBה,הlִָחCzְֵרָבְלCיִרָצןיֵא,רֵחַא
ןאַמ

,ם"LְaַַרLֵריtֵ.ןָמBקְמaִםֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְןיִנeעְטןיֵאLֶםיִרָבְדaִאlֶָא
kְגBםִיַמןeריֵפBת,LֶםֶהיֵרֲחַאןיִכיִרְצןיֵאaְֲחהָכָרLeןיֵעֵמהָב

LָלL,eֵרָבְלצ"אט"הֵמCaִקְמBְלִה,ןָמkָCתָדיִמֲעBזBעְסרַמְגאיִהeתָדB,
ןיִנeעhְַהםיִרָבcְלָבֲא;הlִָחCaַzְֵרָבְלCיִרָצְואיִהיִתיִרֲחַאהָדeעְסCַהְו
aְםֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBןָמ,kְגBלָכְוןִיַין
אָהְו.רַדָהאnַָקאָעְביִקְל,ןיִניִמ'ז
לַכָאLֶיִמ,):אנףcַ(תBכָרְבaִןַנְתִד
CֵרָבְלCיִרָצהlִָחzְַכְל,CַריaֵאGְוחַכLְָו
aִקְמBמB,aְיֵריְיַמםיִניִמ'זלָכ.eאָתיְיַרָב
cְיֵתיְיַמaְמָסeCִל'ןַניִסְרָגאָלLְzBת
םיִרָבְדaִיִריְיַאcְ'ָמbְַהקcְֵקַדְמcִִמ,'ןִיַי
ןָמBקְמaִםֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְםיִנeעhְַה
יֵנָתָקcְִמקיֵיָדאָלְו,'eרְקָע'יֵנָתָקcְִמ
אָתיְיַרaַaָלָבֲא.ןיִניִמ'זִמאeהLֶ'ןִיַי'
cְאָיְנַתkְיֵתוָוdcְְסִחבַרcָאbָןִיַי'ןַניִסְר'.
eהיִמeָקLֶה,cְןִיַיהָוֲהיִאaִלַלְכcְםיִרָב
כ"א,ןָמBקְמaִןֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaְןיִנeעhְַה
יaִַרcְ,ליֵעְלןָנָחBי'רבַתzBיִאיאnַַא
'ררַמָאָקcְיאnַַאcְ,ןִיַיaְיִריְיַאןָנָחBי
רַמָאָק,eאְצָייnֵַנןִיַייֵדְיףַאןָנָחBי
יpeיLִרַמָאdcְיֵמְעַטְלןָנָחBי'ראָדְזָאְו
יִריְיַאאָתיְיַרָבC,eֵרָבְלצ"אםBקָמ
aִםיִרָבְדLֶעְטןיֵאeםיִנaְםֶהיֵרֲחַאְלהָכָר
aִקְמBעְו.ןָמBד,cְםִאkֵןtְבַרגיִל
יֵדְיליֵעְליִרְמָאcְ,לֵאeמeLְבַרַאאcְָסִח
אָלcְעַמLְַמהָרBאְכִלְו,eאְצָיאGןִיַי
tְֶאגיִלlָבַרםִעאLֵLֶע.תBָקדLֶה,
cְרַמָאaַרְיeLַסיִמְלBףtֶקֶרkֵדַצי
הָנֵאzְלdLֶָחָרְזִמaְלֵכBאהָיָה,ןיִכְרָבְמ
eלאָבBaְָבָרֲעַמd,יִרָצCֵרָבְלC.אָמְלַא
aְַנןיִניִמ'זnֵיLִיpeקָמיBיִרָצםCֵרָבְלC.
ןיֵאLֶ,תLֵLֶבַרkְאָיְתָאcְרַמBלקַחBדְו
'זלָכְוןִיַיcְ,הֶאְרִנCָכְל.BתBמkְהָכָלֲה
ןיִנeעhְַהםיִרָבcְלַלְכeaִוָהאָלןיִניִמ
aְםֶהיֵרֲחַאְלהָכָרaִקְמBֶא,ןָמlָאtַלָכְות
Bא,איִצnBַהויָלָעןיִכְרָבLֶnְתtַיֵניִמ
LֶnָאkָזְמיֵניִמלBנBתLֶiֵLaָהֵמםֶה'
הָכָרaְןיִנeעhְַהםיִרָבcְלַלְכeaִוָהןיִניִמ
אָליnֵַנ'יtֵיאַהְלe.ןָמBקְמaִןֶהיֵרֲחַאְל
,'ןִיַיתLְzBִל'eCמָסְבִדאָתיְיַרaַaָןַניִסְרָג
תַפְבcִ,אcְָסִחבַרdcְיֵתוָוkְאָיְנַתְדaִאָלְו
.'eרְקָע'יֵנָתָקcְִמ,יֵריְיַמןיִניִמ'הBaְא
יֵניִמeתtִַמץeחרָבcָלָכaְ,הָכָלֲהןֵכְו
הָכָרaְצ"אןיִניִמתLֵֶמֲחֵמםֵהLֶתBנBזְמ
eניְיַהםBקָמיpeיLְִו.םֶהCaֵָרָבְלCיִרָצםBקָמיpeיLְִו,ןָמBקְמaִםֶהיֵרֲחַא
הpָיtִִמלָבֲא,תִיַבְלרֶדֶחֵמBאאָעְרַאְלאָרbָיִאֵמBמkְ,תִיaַדַחleaְיִפֲא
לBכָי,]ורֵחַאםBקָמְלהָדeעְסעַצְמֶאCaְַלָהםִא,םיeLִריtֵַהלָכְלe.אGהpָיִפְל
dיֵעְביִקְלהָדeעqְַהBCתaְאeהLֶןָויֵכcְ,הָכָרaְאaְGםִיַמBאןִיַיתLְzBִל
אָכיֵהעַמLְַמ.'eכַעֵרְפַמְלהָכָרaְןיִנeעְטןיִאְצBיןֵהkְLֶ:רַדָהאnַָק
CֵרָבCLֶiְיִרָצאlֶָא,איִצnBַהתkְַרCaִֵרָבLֶiְיbִַסאָל,תַעcַַהחqַיֶהאkָיִאְד
aְִרkַַהתnָזBַקְלרַמָאְדאָהכ"אְו.ןnָן)cַגקף:(kֵןָויcְבַהרַמָאeיֵרָביְנC
דַציֵכaְעַמLְַמןֵכְו.ז"מהרבCֵרָבLֶiְדַעeניְיַה,יLְzֵיִמְלeכְלרַסzְיִא
אezַkָקיlִַס,יִלְכָאeוֲהאָריֵזיaִַרְוהaַָר,רַמָאָקcְ).במףcַתBכָרaְ(ןיִכְרָבְמ
רַבָסאָלל"א.לַכֲאאָלאָריֵזיaִַרְולַכֲאהaַָר,אָנzְָסיִרeהְליִתיְיַא,eהיְיwַnִַמ
.אָנְכיִמְסאָתeלLbָיֵרְדאzַkַָאאָנֲאל"א.לBכֱאlִֶמרeסָאקlֵיִסרַמdָל
,תBחְדִלLֵיְו.לַכָאאGהnָָל,ז"מהבCֵרָבְלCיִרָצהָיָהאGםִא,אLְzַָהְו
cְאBתBעְמהָיָהלָכֲאַמBבָרaBלהָיָהְו,םֶחֶלBטBיִלחַרhBויָדָילeֵרָבְלC
אLֶnָםMeִמeניְיַה,ַעֵרְפַמְלהָכָרaְןיִנeעְטאָכָהרַמָאָקְדאָהְו.איִצnBַה
leֵאaְרַמָאְדkִ,ז"מהרבCֵרָבְלeלְכeיאGזָאְו,eבֲעְרLֶiִדַערBזֲחlִַמeהLְִי
אeGרְזְחkְLֶiַ,ַעֵרְפַמְלeכְריaֵאGְוeאְצָיםִאeהיִמe;):אנףcַםLָ(םיִרָבְד
,ַעֵרְפַמְלהָכָרaְןיִנeעְטםָלBעְלםִאcְ,עַדֵתְו.איִצnBַהתkְַרaִקַרeכְרָבְי
,אָטיtְLִ,הlִָחzְַכְלהָכָרaְןיִכְרָבְמcִןיִרְזBחןֵהkְLֶןַניִעֻמLְַאְלCיִרְטְציִאיאnַַא
kֵןָויcִעְלBרַמָאְדאָהְו.ַעֵרְפַמְלןיִכְרָבְמםָלaִLְְעַמzִןיLִיpeקָמיBיִרָצםC
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