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Avvertimento .

Dante Alighieri, creatore della vera poesia in

Italia , d'una poesia tntla nuova , tutta divina , tutta dif

ferente da quella d'Omero , il cui vasto ingegno , risplen

dendo e tralucendo fra le tenebre dei più foschi Secoli

cerca tuttora chi l'uguagli; il cui originale indefinibil la .

voro poetico , avendovi dell epico , del tragico, dell' ele .

glaco , del satirico , del didattico , e campeggiandovi di

tratto in tratto e teologia , e filosofia , e storia, ed erudi

zione assai vasta , da lui stesso Con ni edia appellato,



Vui

ma poi a ragion la Divina soprannomata , siccome in

Italia mostrando e solcando la traccia d'una nuova Poesia ,

cosi in tutti gli altri paesi colti accendendo ed infiam

mando gli alti omog-nei Spiriti alle più segnalate im ,

prese , non poteva pärò essere riprodotto nella genuina

sua natura ed essenzialità in alcuna delle lingue europee ;

Dante Alighieri, dico , chi sarebbesi mai immagi

nato , ch ' egli trovato avrebbe un emulatore Ebreo ?

Eppure , egli è cosi in fatto . Il libro presente , ora

per la prima volta dato in luce, non è , nè più ,

confratello della Divina Commedia. Il paese medesimo,

cioè l'Italia , ollre ad ogni altra regione ricchissima di

sublimi spiriti, che un Dante ebbe a produrre , ha sola .

mente pur anche potuto riprodurre un secondo a lui con

simile , il Dante Ebreo , o piuttosto l'Ebreo di

Rieti.



Rabbi Mosè, figlio d'Isacco , medico e filosofo in

Rieti, che fiori un secolo dopo il Dante , abbenchè per il

corso dei secoli, e per la malignità della trista fortuna,

fatto pressochè oscuro, e fino ad ora dimenticato e sco

nosciuto , si fu quegli , che infiammato dall' alta Poesia di

Dante , intrapreso avea a riprodurre e rivolgere l'insuc .

ciato mele Dantesco nella Lingua santa , da luimagistral

mente posseduta e con molta arte maneggiata.

La Cantica , quale di lui per la prima volta qui si

presenta , è non solamente in egual terza Rima intrec

ciata , non solo nello stesso metro dettata, ma pur anche,

quanto al suo contenuto, molto affine all' originale italiano ,

benchè non tradotto , madimateria differente e del tutto

propria, ed originale. Adequata naturalınente algenio della

lingua santa, essa Cantica assomiglia alla terza parte della

Commedia, cioè al Paradiso, ove i più meritevoli 'e distinti.

Spiriti in Religione e Filosofia radunati, ci si presentano



· L ' Opera intera , Mikdasch Meat, cioè il picciol

Santuario intitolata , trovasi in due parti distribuita , di cui

la prima, Ulam , Vestibolo , intitolata, tratta della Filo

sofia autica in cinque Canti, e l'alțra in otto Canti, intito

lata Hecal, Tempio , ha principalmente per obbietto la

Letteratura Ebraica, di cui i più segnalati Autori nominati

vi si trovano , e permezzo di Annotazioni, dall' Autore

stesso Debir appellate, più circostanzialmente con noti

zie biblio - e biografiche illustrata . . . :

1. Ciascun .Canto vi è da un Argomento preceduto ; il

primo comincia con una Invocazione , come nel Paradiso

del.Dante, e dopo avervi riferito varie notizie intorno alle

* cagioni che lo mossero a deltar il suo componimento ,

menti dell'antica Filosofia , non che le singole parti, nelle

quali distribuite vengono le Scienze , insieme coll'Ordine

loro" e fondamento, principalmente secondo Aristotele,



XI'

qual guida del Coro nella filosofia dell'età sua. Vi si tro

vano nominatamente noverate tutte le opere si logiche,

che le altre fisiche e metafisiche d'Aristotele, ed ingegno

samente specificato il loro tenore ; seguono quindi i Risul

tati dell' Isagoge del Porfirio , non che gli Argomenti

dei Filosofi Arabici, siccome anche dell' Alfarabi , Avi

cenna, Averroes , e dei fedeli seguaci delle loro tracce,

cioè del Rabbi Mosè Maimonidi e' suoi Conmen

tatori.

Incontrási in questo componimento una facile , parti

colar maniera di verseggiare , una natural leggerezza ,

semplicità ed amenità dello stile , si che l'Autore poetar vi

sembra quasi senza falicare , senza imporre violenza al

cuna al genio della lingua, con una leggiadria nelle Rime,

che giammai si sarebbe potuto alcuno immaginare , esser

la lingua ebraica capace di cotanta flessibilità e dolcezza,

ed in questa parte la Cantica supera tutti i Componimenti
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di egual argomento degli Arabi, non che la celebre Cassi

de dell' Avicenna.

In parimodo prosegue nella parte seconda , ove an

noverati sono i più celebri Autori del vasto campo della

Letteratųra giudaica , cominciando dai Dottori Misnici

passando poi ai Talmudici, senza obbliare i Capi delle

Accademie in Persia, chiamati Geonim , e finalmente alla

schiera dei più celebri Rabbini fino all' età sua. Premet .

di tutti i Capitoli dei Trattati della Misna, s' incontrano

pur anche fra essi taluni che contengono Inni sacri e pre

gevoli Preghiere.

In fatti, anche prescindendo dalla Poesia , il ricco

contenuto , e la varietà delle materie , fanno che questo

fluidi, ed alla facilità e naturalezza delle Rime che abbon
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danti fluir senibrano come da una fresca scaturigine

non si può a meno di dire, senza esaltare od esagerare,

che vi si rincontra di nuovo il Paradiso del Dante ;

e come il Dante nell' italiana Letteratura, cosi Mosè

di Rieti nell' ebraica , appellar si può Maestro dei

Poeti.

Tanto è , quanto in generale era da dire intorno all'

opera stessa ; le altre notizie sull' Autore, non che sui

manoscritti, di cui si è fallo uso, ed altre cose critiche,

le varie lezioni, ecc . si troveranno più per esteso nell '

ebraica mia Prefazione che segue.

E qui per fine non posso fara meno di scaricarmi da

un ameno dovere d 'esprimere i dovuti ringraziamenti in

studj orientali, alla Cesarea Accademia delle Scienze , la

quale con quella lodabile generosità e munificenza soste

nendo nell'amato nostro paese austriaco le Scienze in si
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brillante maniera , ha pur anche, voluto e gradito di far

pubblicare quest' opera a sue spese. . .

Non men giusto ' si è pur anche il ringraziamento al

Chiarissimo Signor Barone diMünch -Bellinghausen,

primo Custode dell':Augustissima Biblioteca Palatina , il

quale con egual amore è sempre mai intento anche ad

arricchirla dei più rari manoscritti ebraici.

Vienna, il 1. d' Aprile 1851.

Prof. Dr. Goldenthal.
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ןנחתהוךנוקדובכלעסוח

ודמעיוםירואךלאיצמהל

ןנוגתתםבהנבההדגנ

ודריםישנאהיהרבכו

םינומרסדרפלוסנכנו

ודרפנםשםישארהעבראלו

םינינפמהמכחהךשמיכ

תוענמנתוריקחהבאצמתו

םינפלהמרוחאלהמומכ

תוערהישנאונורוהןכלו

ברקישיאלכלכשהרסומתחק

תועובקתוגרדמןויעלו

ברעיובףוגהןוקתןכו

המכחלכלםדוקתודמןיינק

ברקילכלרבדהתמכחו



המרעףיסויםידומלברחא

םילגנרתויםהיתפומרשא

המיולגעבטהיתפוממ

םילולסמבתויעבטלרחא

תויהלאהוןיביבושי

םילשיםבוקסעהתירחא

תוירותהדומלבןכומכ

םמידקהליוארםיכרדשי

תוינויגההתולוגסםהל

םמשאוהו,הרותהתודמםה

םמותדעהיתודוסןיבהל

ונואתישארבתכבשהרותו

הפלעבשהרותןכרחאו

ונויעתילכתהדגאהו

רפשירמארבחלשפנה

הפשנרהלעארונלוקםירתו

רפועיבצלכלאעימשהל

תוכזלהעירכהלוהבלקשה

רפחתאלהיתועירןיברע



תוכיאבהרסחאבתםאו

הנעמאצמתאנהשדקמלא

תוכלמשובלהשבלהשאכ

הנעתויתחלסהלבישי

ומוקממםשהדובכךורב

CO -



םהיקלחלםפעתסהותומכחהרפסמבישילשהרמאמה

ואיבהליוארהללכהךרדלעםהיתולעותו

ןבאוילזגלאויבארפלארצנובאירבדמחקלנתולחתהב

ל"זברהורשב

המוחתונבליבבלםעינא

תונוצחהתומכחהלכףיקת

המואלכבםויהתועדונה

תונחמירדסבןלוכאשונ

יכרעךמיכללכבןהיפיעס

תונמהללכויקלחלכמ

יכשחריאמרוצבחטבאףיסוא

.ןהיתולעותיללכןתא

יכרדתישארונהרמאמב

ןהינימלהעבשתונושארה

ןוגנהנוכתרפסמתרובשת

ןהתורודסםידומלהתחת

ןוגהרדסבםגתויעבטה

םבותודמהותוהלאה

ןוגעיהיאלובלהייח



םביבסלעםהלםיפנעו

רחאתהלתוינשםיתארק

םבצמוםהמםתלעמ

רחובהתאםהלםילכינשו

ןויגההםגןושלהקודקד

רחוסתוינאכלכלםהיכ

ןוימדהחקןושללהתעו

םינושארולםיקלחהעבשיכ

ןוילעגוסכםהלןושלהו

םינפהלכללוכקולחאוהו

הנידמלכרבדתםברשא

םינושםימילקאוןושללכב

הניינעוהלמלכתעידי

רשאדצמהרותוילערשא

הניינבבתדרפנהלמאיה

רשקהבתובכרומהןכו

םירבדרופסבתוברתובית

רשייתמהבכרומרמאמב

םירודסהתודרפנלתתםג

םהמתורבוחמתויתואב

םירוקמוהבקנורכזל



םהישרשוםתורזגעדיל

תוביתיונשלולערסחםלש

תובכרומהתולמהרודסדוע

הבצקילעתווצקשומשב

תובבלהלאםכרעןיחםעני

הביתכהרודסוירחאדוע

תואותואלכןושללכבאליכ

.הבץלויוםירוטבבתכת

תואנרדסהאירקלתתל

תודוקנוםינמסןויפרתושגר

תואוןויצקספהוהרישקל

תודבכנתוצילמבםירישךורע

םתודתיוםהילגרתריפס

ןמזבתוושהמתויתוארימה

םתובירעןוזאבףיסוהל

ןממקותמשיאלותלעותו

ובלןויערויתפשבאטבל

ןמואהשעמייתואלוקב



ובתכמלעןושללכםיכסהבו

הנבהותועדבתלעות

ובוכליסומנדימעהב

הניביעדויוכירעהו

תולכשומלןויגההסחי

הנושללהמואקודקדסחיל

תולובחתבבלהךפהתהב

לכשומלכלםירדסובתתל

תולמלקודקדבןתוירשאכ

לכותוביכדבכנונווכמו

ןמשהןמהזרהריכהל

לכסשיאואהעטמרמאמב

ןמדזהואןודזבםוקיןפ

ןודמשיאובירשיאהעותרבדב

ןמאןמאהבושתברמאתו

ןודנוןדםיצנםישנאןיב

ויתפומבםחלתעירכת

ןוראומכדודגבךלמכ

ויתונומתיכרדןנובתמה

ןווכמהשורדבוכירדמ

ויתונוכתבתמאהגישהל



ןויימכחלםינזאמכאוה

המכחלכלףרצמוארוכומכ

ןויכואחתפכעדמלו

המרעהסברשאויאשונו

תולכשומהםהםהתטשפתמ

המהאלותונושארהתלוז

תולבגומןהרשאתולמהםג

םבתורוהלןהיתולכשמלע

תוללוכןההמואלכשדצמ

םבצחמבהנמשויקלה

השרומל.רפסדחאלכלו

םבוטתוכרעמורדוסיםש

השורהחוללעםהםיבוצח

.שקהוהצילמתורמאמ

השמחהלאתועצהןהו

שקנתאלתפומהתכאלמב

רישייהלןושארויעיבראוה

שקומובןיאםילולהוירפו

רישכהלןהתוכאלמעבראדוע

.ןהילבהותועודיתונווכ

רישהצלהלאעטהחוצנ



ןהיקלחותומכחהאיבנו

החנהברפסמהתמכחו

ןהילגדלרצנובאםידקה

החוכנהקולהקלחתו

תינויעםגתישעמהמכחלא

החבשבתדבכנרתויאיהו

תינבתלערוקחתתישעמהו

םייונממםיחוקלםירפסמ

תינבתואבהזואףסכויה

םייואמהלכבםתלוזבו

.ןיינמבםבושמתשירשא

םייוגהלכרכממבוחקמבו

ןיינקםגוקולחולפכב

םלדבהוםירפסמתאכה

ןיינערדסשרשתאצוהלו

םללכברוקחתתינויעהו

הבשחמבםיטשפומםהדצמ

םלוכםייונמואאשונלכמ

הבותומכחהןיבאבתתאזו.

הבכרהבוןושארדרפנגוזכ



םימלשנםשחטושמועבורמ

םשגומםגויחיראבקועמ

םימותחהבינבלודדוחמו

םשררשאתולוגסהמהו

םשםואצמוקלחתמהלהא

ושעיםבםיפורצירדסו

םלשובהאנרסחףסונ

ושחיתיםהבםיכרעו

םלעיאלםהמשפנלרע

םירפסמלהמתולוגסעבט

םלעפיבכוכודאמתורז

םירודסתרובשתלןכומכו

הלחתםיתשלםבקלחת

םירואיבבתינויעתישעמ

הלגלגבבוסתתישעמה

םשגבםהםיחטשוםיוקלע

הלסמואהרשלזרבץעםא

םשורורדסלעםליבגהלו

תונומתהינימףוגלתתו

םשלשיובוסיעברי



תונידמהבושיתאושהו

םילכללחואץראקולחו

תונבהללדגמתויפלתו

םילשתהרקחמתינויעהו

םיחטשםגםיוקותונומתב

םיללוכוטלחומבםימשגב

םיחנהמרמוחלעטיבתאלו

לגלגםאוןבאםאףסכםא

םיחקלנםהדבללכשבקר

לגעמהרותםהירועשלכלו

ןפואלעתודוקנותויוזו

לגוסמסחילעםיבצמו

ןפוסלתילכתןיאםיוקןכו

ייליגוםלאורבדמ

ןפוריצבםיפתושמולדבנ

ייחכנורסחקיפסמףסונ

הנוטצאירודכררוחמ

יישיאורדוגמבקועמ

הנוכמלעםהמםיברדועו

םתצקלעםתצקביכרתו

הנפשארלםיתפומםהלו



םתוכנותרובשתהישרשו

ינויעהרפסמהקלחםג

םתורצואסדילקיאתיבבןה

ינידמלםהמתישעמב

רפסיודמירשאלכלא

ינומהוםסרופמתלעות

רפסלאבמתינויעהו

ימלתליטסיגמלאדבכנה

רפוכלוכשאהניבהימרכב

רצויהתמצעלעורוירשא

ימילבהורפסלרועש

רצביאלליכשמלכבלמו

םיטבמהתמכחףנעכיכ

רצאתתרובשתהיפנכב

םיטטושמרשאשיאיניעיכ

אצמיםימעפםיארנהלע

אצויקחרמבואהנומתבםא

לדוגבואהארנהבוגבםא



לדתשתםתלוזו,הלאלע

רשפאצמלםיטבמהתמכח

לדבההוהרוקהףולח

רשויילכהמרעבאיצמתו

רבוחיבכוכובםוקמעדיל

רשקתיןנעואלדגמהבוג

רבודמסחיבחינתו

הנומתבםיצוצנתויוזלע

רבשנוךפהתמרוזגרשי

הנוכתהתמכהאבתרחא

םימכחההונבקלחתו

הנושארבתוכרעמיתשל

םימרגברוקחתןהמתחא

םכרעוםתינבתםיימימש

םימרםיקחרמלעםרועשו

םכרדתעונתבוםרפסמב

רוזחתךיאותבכרומהטושפ

םכפהלעותינותמוהרשי

רוזאהלעבכוכבכוכםוקמו

הפירשותורדקבםפוריצו

רוזנוטבמודוריפרובח



הפקהלגלגואצויזכרמ

ץרעבםרפסםלשידע

הפשילבמםרצוידובכ

ץראהתינבתלערוקחתדועו

בשוימהםוקמוהבצמו

ץרפץורפילבלםיהלובגו

בשוךלוהביבסלגלגהו

תוחולהלעתורחויבכוכלו

בשחנןובשחםהיגישמלכלא

תוחירזהיבחרמתודוקנו

קפואהוםימיהףולחו

תוחראלעםימילקאהעבשו

קפסןיאבהזלכעדויהב

ןויזחהתמכחארקתו

קפרתתתומכחברשאתאזו

ןויסנהתמכחתינשהו

םיבכוכהטפשמעידוהל

ןוילכהלעואםויקהלע

םיברםיערואמלתוארוהו

םיקוחםגותבשיבכוכלא

םיבבוסהתכליבכוכל



םיקוחרדועםיזוחלםיכרדו

םיקתענשהנמוןנועמלו

לוחלשדקןיבכלדבהשיו

תוקולחהיתשתוילכתןיב

לוחנליוארהנושארהךותבו

תוקומעתודוסופקשויהמש

םיעבשמתרחבנהמואלו

רובעהדוסהתרותירתסב

םיעובקםשויתודתירשא

רובחאיבנןוגנהתמכחלו

םנמאותישעמהנממו

רובדוחורולוקבתאצמנ

םנההנההכאלמבםילכבו

לילחוףותבגועלבנרונכ

םנוקתבתולוקיכרעסבו

לילכולוכןכודרישלםעפ

איבנשפנחמשלםאוא

ליליילוליואחנגםעפ



יבצלתוינויעהתומכחבו

םינוגנהללכתעידייכ

איבתםלוכםילכמתטשפומ

םינוחםהילגדלםישרשב

םרובחיכרדלתולחתהו

םינחלהינימךירעהל

םרפסמותואצותןפואו

םיסחיהיפכםנוזאו

םרדסיתפומוםבצמו

םישענםימלשםינוגנו

תוירישהתורוצהגילפהל

םיסונמםיכרעתוברעב

תויעבטתוערכההנממו

םיפלחתמםילויטינימו

תוינוגנתוגרדהלומדי

םיפנעןומהםידומללו

םיפעתסמםינימןכםגהלו

םייתרבשתםירדסבםתצק

תולעמלעםימהתכישמכ



םיירפסמםיכרדבתוברו

תופתושמןהינשלןתצקו

םייטבמםיכרדבןהמו

.תופרושהתוארמהתכאלמב

םילשמהוץוצנהתוכישמו

תופלחתמתוכאלמלםיאלפנ

...םילדבנםישעמתולובחתו

תוארנןוגנלוהנוכתל

םילוגעהללכותותשקב

תואבתומלענתולובחתו

םיבכוכחכוהמעבטםע

.תואמסלטהםגםימלצב

םיבשעואתוכתמתחקל

הרוצוביכריובכוכםשל

םיבלכףאםדאואלגעםא

הרטקהויימימשיאנתב

תוחדלשיוםירבדדיגהל

הרצתעבםיעודיםיקזה

תוחכומילשייכובשחידע

עקרקהוןליאהתורפלע

תוחמנרבכתוירכנתולועפב



עקשבשונארודזאםהברשא

ירומאבםכרדהכשמנו

עקעקתבותכוךלומהרבדל

.ירמאמתילכתםידומלבו

םידסוימםהלםיאשוניכ

ירמחהםלועהימשגםה

םידחוימםירקמםורקידצב

המכהןמרפסמורועשכ

םידומלהומלשהזבו

.המיענהמכחלארוסנרחא

בשוייכנאהברקברשא

המושרעבטהתמכחםשבו

בשוחתובשחמוטסראםש

עבטבאצמנלכתובסתתל

בשיתעדחורםהירקמבו

עבראםיעבטהתולחתהיכ

תילכתולעופוהרוצרמוח

תיללכהשירדבםהירקמו

העונתוקבדתמםוקמןמז

תילכשהריקחםגתוקירבו
3

*



העדהרוייכדעטוקשיאלו

יעישומאוהןושארתואיצמלע,

העידילכתילכתלכהתבס

יעותשיאכהעונתתוחצנלו

ןירמאףוריצבהטניכה

יעבטהעמשבהלאלכו

וירחאםלועבןייעידוע

םלוכםיטושפהםימשגב

ןירקמםגודחאלכתורוצו

סלובגבותודוסיעבראב

הזוםקתעהוםילגלגב

םלועהוםימשהרפסב

הזיםימשגהתויוהבו

דסחבםלועההנביךיא

הזחנסבתורוצהתשיבלב

ולוכהזוגזמוהבכרה

דספההוהיוהרפסב

וללכטרופכתאזירחא

ולולמשארטושפרתויבו



הרעסוחורשערסערכ

גלעיפבםשתשקהרבדו

הריאמתבהלשתורינזעו

גלשודרבורטמלטםג

תונוימדותיננעהלוגע

גלדמבכוכובנזלעב

תונקנהתובכרהדסירחא

ויקלחבהמודלגזמב

תונוילעתותוארפסבםלוכ

םיבצקנהבהזוףסכב

ןיקצומבםיחלמהגוסו

םיבכרומהםינבאינימב

םיבצחמרפסבםתודוסיו

םיקלחההמודהןמבכרה

הדהודיחמצהינימלו

םיקירבדםבעבטהרשא

ירפערזםילעבלהפילקב

םיקלוסמתצקםתצקבו



.ירבדמוםהמיסדרפב

הלאלכבוםתחימצםוקמב

ירואאציםיחמצהרפסמ

הלעיזאיחהינימלאו

םהירבאללכןיינערוקחל

י*.הלגיםשםהיתולעותםג

םהמןימלכדחיישהמו

שחניראםדארומחרושםא

םהיגישמלכותוחכשפנ

שחנרשאתוברתוריקהו

םשרשםייחילעברפסבו

שחומהושוחושפנבו

םשרומתאזהמכחלאתלעותו

םשפנדצמברתומלשםביכ

ונקיאבמתוהלאלהבםג

האשונםהםלועהימשגו

ונתשיוועעונתידצמ

האצומלםיכרדהעבשו



םירבאהחותנתעידי

תופוגהתולחמותואירבה

םירכנםברשאתותואהו

.

*ףוצרךשמנתואירבתרימשו

תופורתבילוחהתרסהו

ףוצרפהתרכההנממםג

תומדלושיאירבאתונוכתו

ףוצחםאואםימתתודמבםא

תומולחהןורתפהנממו

תומודמתורוצלעוהקחתו

•הפירצהתמכחףיעסהלםג

.ףסכאלמאציךיאתעדל

הפיהנוכתבבהזוףסכ

ףסאהלםינתשמםילכב

,ךריכרונתקיבנאלאורוכב

ףסויאלרסחיאללבגומשאו

םידיסקבאםימושעייכ

הראופמןויעתמכחסבו



םידרפנעבטהתמכחמםג

םידספהלבורבושמתשי

םתורזבתוגלפומתולוגסב

םואיצמהשםירכנםישעמו

םתורודוםימיהךרואםע

םואשיתולחתההנממםג

םחצמלעםיניעהיזחוא

םוארירבדבםימעהתועטהל

םחכרשאםיעודיםינמשב

םיאנתםעריואהדיספהל

םחכנאוהיכוניארשאוארי

םיאבםוקמלאיכומדידוע

תיעבמרבדםכרדבםרקיו

םיאצויאלםמוקממםהו

תומימתןלוכהיתוגהנה

"תומכחהםאלאןיעאשנו

ארקתותורצואהתבר

תומואהןיבתוהלאהתמכח



הרשיוגנעלכשהםוקמ

ללוכחלושמהאצמנהלע

הרקמוםצעבויגישמו

ברודחאייקלחוללוכ

ללוגתיםשלעפבוחכבו

ברועיםנרחאתמוםדוק

ןרתוסותילכתלעבהו

ברקנרחארשפאובייוחמו

ורנריאהףוסולפהםשו

הטנוםיתפומתולחתהלא

ןרירפשתאתומכההרתילע

אטבםידרפנהתואיצמבו

םסחיתהבוזאםעונירמא

הטשךרעהנושארהבסל

םשועתאמםלשלתשהבםג

טושקהתילכתבםייוברםע

םסוכתנמתוגרדמףולחו

טושפדחאםשודבלאוהו

טושלובלכשלםוקמןיאו



ינוקיראתברוקחיזאו

ויכרדבוויתולועפדצמ

ינחורהםלועטפשמלכו

ויכסנןייךירעהןכרחא

טלפמןיאמתמאתונעטב

.ויכרעמורסםיברדגנ

טלקמירעםיעוטללידבהו

.ןומטמלכדוסתאזההמכחביכ

טלחומבאצמנההלאשונו

ןוממוזפלכלעהתלעותו

המלשנתעהמהמרתויו

המיאתדהביבסףיקהםוייכ

תואגשבוללםירתכרשק

המרוריתוהלאהדוסבו

תוארהיבוטלראבתהו

םתחנרשאתומכחהקולחיכ

תואיצמלםיכסמיחרכהאוה

םתקולחןכתואצמנהיכ,

הנבדוסיילזגלאהבןה

םתוםלשדשרןבאטעבו



הנטקתוחאדועהנהלו

תוימלועתוגהנהרודסב

הנוכמאיהתודמהתמכחו

תויובשהןיינקהרותאיהו

םילגרהבתודומחתונוכתו

.תויומלשיכרדרסומבו

םילגעמהשלשבללכתאיה

..

..םילובגבתוגהנההנידמוםע

ברעתמעבטבםדאהיכ

םיסומנםהלוםיערהלא

ברסיאלשיאוםבויהי

קדצףדוררשיךלמתאמ

םיסונאאלתדכוהודבעי

...קדקדוןיוכבתינשהו

םגהנמלעותיבינבבשיאלכ

םגשבםישנלהרבחהו

םינבהרסילותיחרכהאיה

םגבתפוםידבעקחו



םינוקתשיבלהבתישילשה

דדממהלדבנדיחישיאתא

םינויצבויתולועפיכרע

דדובתמהתגהנהתארקנו

עצרנםכחשיאלכתאזההמכחלו

םולהימרקיתלעותו

עצוהרשאהאשונמלכשומ

יתמאהםלוסהתכאלמ

םולחבזאבקעילהארנ

יתאמרסומוהניבהנק

םדקרשאלכרובתובושח

יתעדלזאתישתךבלו

םדוסילעתומכחהעבשיכ

ארובהתגשהןלוכתילכת

םדאהלכהזווישעמו

הרופשרושןתצקבלפנקר

רדנסכלאןהוהנעלשאר

הרומהםגםהיתובסאיבה



רדסילבחוצנשקבםא

שרודהרוצקואשורדקמוע

שרותןפעמשינבהתע

םלעתמהשפנהתוכלמב

שרוכרמאמנלוקרבעה

הגשיוןנערחכהתע

םלאתוקתריםרטב

הגשיוןויעהרצקיםויו

הרעשבםייולתםירהםוקמ

הגהיתעוכרדהרתסנו

הרימשלזאםימסתרטקםיש

הזריאלרשאןמשרשב

הרותהידשמבלחןיי

הזוחלכרבדכהתוצמרומשו

ךלשהךבהיהילעםג

הזמםגוהזבזוחאתו



ךלמילכהבםההלאםגיכ

המוחלץוחתולכאנםאףא

ךלוהרשיהםעהננטיתןה

המחינפלכשלםהינפו



סואירופרופלאבמהרפסותואללכשהמביעיברהרמאמה

םלואהחתפכבליביחרה

רונקנתותלדכוהרבשפנ

םלוכםירדעההםימיאצ

רונצילעםייחםימיתש

רחשומכהפקשנתבשוי

רונכבןויגהילעירמא

רחאיצורותורהנירבע

וחירבוטלסואילופרופאבמ

רחסמינקויאשונשמחלו

וחינהוונועמדסיםבא

רבכותישאררבדהתמכחלא

וחתפלםיכשהלגהנמךשמנ

הרוירשאדשרןברואיבל

רבגרשאיולתויומילשו



ארוקלכליחרכהיכרמא

םשלכןיינעעדילתורמאמה

הרקמהלוגסןימלדבהוגוס

םשורלורדגלליעומו

םיגוסתקולחלותפומלו

םשרפירצקרמאמבו

םתוריקחרשאתומכחהןמ

םתואיצמןפוארקחמומכ

חינמהןוטלפאכאוהםא

םתומצעשפנלץוחםיללכ

חיכויאלםימשגםהםאו

םילדבנםהםאוהזןיאםאוא

חיגשיאלהזבתומאלו

וניניעריאהלאבמדצלע

םילובגהשלשגוסלםשו

ונינויעתילכתישילשב

םיפסכנתעדהישנאולו

וניניבוםירצנלםסרופמ



םיפלחתמםיברלעאושנה

אוההמתבושתבבשויוןימב

.םיפורצוירמאהזןושלב

רומחהוסוסהםדאהלע

והעידוידחאלכםצעו

רמאלחתפהזעידוהרחא

הלמהלמומעטהזםשורלע

רומשליוארהזהרדסהיכ

הלגנונושללעןורסחלו

םילשהוםקןימלופוריצב

.,הלהתהולוינשרדג

םיללוכינשמללוכהאוה

םילאשנםהינשבהמךרדבו

לולצורבולוקןימבןכו

וגישהלהרוהםינפינשב

לולכותעדםהמינשבו

וגוחלעיכםינופונאולו

םיפוסולפהלכךרדבוסי

וגוסתחתאבהללוכהאוה



םיפרטצמהטפשמיכעדו

םהמדחאלכרדגבאבל

םיפסאנוידחיורבחםש

םהינשולאביוארןכל

םיברעתמםהירדגאיבהל

םהיפוריצםוגישיובדצב

םיברילעאושנאוהרמאדוע

המךרדמשיאבםיפלחתמ

םיבישמובואוההמתלאשליכ

המוחןימכויטרפרתיו

קחוישיוארובםוקמהזו

םינימהצלאגוסהקולחךרד

קחרתאלוהניבךליכשהל

םינושארםהםיגוסהרשעיכ

םינושםילדבהבםקלחתו

אצמיםלוכמםהבןוחב

םיגרתשמםיברםיללוכםה

אצויולצאהזוהזתחתהז



םיגוסהגוסןוילעהםשארקנ

םתגרדמףוסםינימהןימו

םיגהונתדםייעצמאבו

םתומשןימףיקמלףוריצב

םתופרטצהעבטמהזו

םיאשמההרוצוקחידע

תרמצתםיפנעוןליא

םיאצויהםיקולחהיפכ

תרשלםיאבהבלביחרהל

הרייצשאבמהלעבכ

הריזגברשעםינושארהו

ובריוורפיםינימהינימו

הריקחהרצקתםישיאבו

ובסיאלםרובחיכרדו

ובבוסיםינושםינפואלע

םתעידיםוקמתאאצמתו

ותתמאלעונירפסב

םתורוצותוריזגהרדס



-ותביתנברוסנלדבהלו

םינפהשלשלעךרדרשא

ותטששארוחימוללוכו

םינקמיתלבהמהרשאםהו

.רדגויםבםארבדבתומאה

םינתונהרקמבהמףולהקר

רדודבלאוהישילשהו

'םגורבדתוהמתעדוהב

רדענויחארדגהתומלשב

םגפילבוםצעבדחימ

םלשיוםראלרובדכ

םגוסתחתםינימהשדחל

םלעתאלותניחברבדו

קלחמםגםייקמלדבהב

םליכשתןכםסחיתהיפכו

קלתסיםשמרדגרבחלו
ונגישיתועטהגגשבו

-ונאיבירסהןושארהיכ

ונבתכירתיורסחיכ



•שקובמהוצפחישילשב

שקענתלוזותואהחדיאלו

,םיבורמלעאושנהרמאתוא

•םתוהמםצעקלחאוהרשא

...םיבשחנובהזיאךרדמו

םתוטמךותהלוגסלרחא

הרפיעבראםישרשמרצנ

םתחםשורהליעיברבו

..,הרקירשאללוכהאוהרמא

םלועלוודבלולוכןימל

ארקתךופהבהנימלעו

םלכנושובהרקמהםשורבז

םירקמהלדבהוןימוגוסיכ

םלוכןושארבםהםיפתושמ

םירסחןירמאובאצמתדוע

ולידבהאלהלוגסהןמיכ

םירשקנוירבדהזחסונבו

ולוטבםגותויההמודי

אשונהלאהמודיאלםאףא

ולובגלעהיוהואדספה



השעיםירדגהרקמלדוע

רבשנהשרחכםאצמתו

הסכאאלוילעיולרבדו

רבדהזיאובראותישאוה

ותוהמלעהרומאלראתב

רבוחמתוהמקלחלעאלו

ותואיצמבובראותמהו

דחאןיממתוחפםארתויםא

ותרדגהםלשתהזבו

דחוימהרוברהםלשנו

רברהתמכחביואררשא

דחכנאלוהלאשמחתדב

רבחרשאוירבדרתיו

םופתשיוםולידביםירבדב

רבדלםבםימכחלםהםג

םופרציוםונחביםהבו

oס



וטסראלתורמאמהרפסותואללכשהמבישמחהרמאמה

םכחהתויומלשלאהטבהםעדשרןברואיב

ונלירשפאהרוצקהיפכהזוםושרגןביול

ןגמוחשמעדמירשומוק

המרעונקםיצחהורבה

ןגנמןגנכבללהחמש

המשנלרפסלעמושרד

המחלמבודוהסוסכםשו

םנחבןתיוובלןיכי

םירקיםימדבהנקרשא

םנואגבםירזומוקייכתע

ףסויתיבכהבהללויהי

םנואבורבויתונעטירדס

ףסכלףרצמובהזלרוכ

סורהלותונבלםושרטפשמ

.ףסוארשאתעדהיליבש



שורפאאלהיחאינועמש

הרואוביואמםולשתכוס

סורוקיפאלאובישתשהמ

הרויוםשגכאבייכדע

םילםימומכהעדעפש

הרעידעםורממחורו

םירערשאםינבואבנו

ןאצכםהוםירזוהוחקל

•םיבשץראךותבהעוראלב

ןוצרתאתואלמלםויהםיאב

היהרובלאאמצרשאבלה

ןוצחאלימינפםדקימימ

הידעםאוטישפהםירכנרעש

ינברחמםצראהאלמו

היבשלוקושגונועמשאל

ינויןובנשיאםהבסקו

םילילפוניביואןתנרשא

ינשולןיאויחארתילכבו

םילולתםירהסלפבלקש

ורבדםייקלורמוארזג

םילשמןקתורקחןזא



ורואלינאםגהנהאו

ןוילעישודקינורוהןעי

ורמאשיממתמאלבק

ןויגהבוירקחמשאראוהןה

םהינפלותורמאמרשעב

ןוירפאלדחארעשםידקה

םהלםישרשכםיניינעב

םיראובמהעצהךרדב

םהבחתפתומשםתישארו

םירקנםתומששםירבדב

םתסםיפתושמםיארקנו

םירבוחמרחאםשתחתיכ

םתומשקרםפתשיאלו

הבשחמבםלוכםהירדגךא

םתומצעלדבהבםיפלחתמ

אבוייחלערשאבלכםשכ

ברהילשמיפלבכוכלעו

הבםיארקנלןיעתביתו

ברקיםימכסומהתומשהו

םהירדגואשונהלעםמש

ברקעלוסוסליחהםשכ



םהינשלעהרוירשאאוהיכ

םירדוסמםתוהמוםמצע

םהינימםעםיגוסהטפשמכ

םירזגנםתומשרשאםאו

ןיינעםשבוארקנשהמה

םיראותמואצמנוברשא

ןייועמהשיאלךרמאכ

תואצמנהןמיכרמאירחא

ותוהמרבדהןמעידומ

תואלודעלוילעאשניו

ותומצעמרזעידויאלו

אצירשאויאשונלעיחכ

ותדגהללוכםצעםשבו

אצמיאשונבםהמשיו

דמעמולןיאוידעלבםגו

הצריאלוילעאשנהלו

וילאורמאיוהזםשגלע

דמולרשאומשהרקמהשיא



וילעםהינששםהמשיו

ובםעפואשונהלעםעפ

וילגעמבללוכההרקמכ

אבתתורפסלעםאהמכחהיכ

וברקבומששגוסהאיהיכ

•הניאשתשפנהלעםאו

ללובתיהבירכנרבדאלה

הניבםוקמהזןיאהתומצעלו

ללכאשניאלםהמשיו

ומצעעידוהלאשונהלע

ללכויאלאוהןכםגאשונבו

ומכוילאזומרםצעאוהו

ומשבארקיםצעהשיאו

המאשונלעאושנאשנםאו

רחאאושנאושנותואלעו

המצעהבריןושארהלעאוהםג

רחאתיאלטפשמםיגוסלו

םיללכנאלדחאגוסבםאיכ

רחוביהתםינושםילדבהםג



םילשמנהםיניינעהלכו

ובושיןהםידרפנםילמב

...םילועםשורשעמדחאלא

ובכרויםאםידרפנהלבא

ללושםאובייחמםאורוי

.ובייחיבזכואקדצו

ללוצםירידאםימברחא

םידומעלםינדאדסיל

ללוכרשאתורמאמרשעב

םידרפנםימצעהיכרמא

ןושיאחקפםבוםינימינשל

םידחוימתומשםהינשליכ

ןושארארקיוםצעהשיא

םיארקנהמהוןימוגוסו

ןושלהלעםיינשםימצע

םיאושנםהםינושארהלעיכ

םבאצמיהרקמהםגןכו

םיאצמנויהאלםהילולו
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סמיגנודכיבלוךרכז

רעושיאלךרעיירמבריכ

סמחקעצתףוגלשפנלעיוא

םחלנובירמשפנבףוגו

סמלםתויהוןידהתתםוי

םחרכלעיכשארמורכזאל

העלותוהמרםייחהףוס

םחלסנוםרקיעגפותע

,הערהינקבדתןפישפנ

ךותמיטלמהיבושיבוש

העותובתארשאםרחהרש

ךותוהמרמךיטושמישפנ

סירמימאוהםיבךרבעמו

.ךותחירנידותפשבךאלמו



::.םירוצבםירוצבתמשישפנ

......היבצכםגךתצורמוךנק

..םירהבארוקכקירתפדור

....:היובשכםורממתאםאישפנ

..ךדלחימירפסמרבועלצכו

...היוגךותיעקתשתהזהמ

ךדמשובללתאבץראברוגל

.וימימתותשוךרוצהבדובעל

ךדכתאלמסעזאוילאבושו

....וימיוברישיאלדגיףאישפנ

רצוילומלאוהספאוןיא

וימוחינבםלכלכמולכה

רצחבימעימשיתעישפנ

.תוסחלמהיטועיהתהמל

תושעלתעבבלינתישפנ

םתעונתבקירלועגיןפ

.תושורפההלאיקשהיפנכ

ןילילםאואםתצונוטרמי

םתנוכתדספהםיבייחמ

,

.;•



ןילוצדציכתעמשהישפנ

ןורחוףאשאבשונאתמשנ

ןילוחםוקמלשדוקמתחדנךיא

ןורחאהתואליעמשישפנ

ךתואיצמשרשןתוניעד

"ןורגבארוקמךריעיהז

ךתבשימיינאיתבשחיכ

לבהוךשחבולכימע

ךתלבאלךאיכרדיתחש

לבוסלכינפלויתשובןכל

רשיויתאטחאנארמוא

לבחללידגאויתיועה

רשכתיתלפתךיאיהלא

אושנמלודגאוהינועןה

רשקניבבלךותםויהדועםג

אושבערהירציתולועפןה

םחבשאינאוילגרתוי

השעלכואאלובוטלעןומרא

רהטאםתואתרסארשאו



:.רהזאאלךיתוצמבםג

קלוחברלעדימלתומכלבא

רהמםיצרהערלילגדו

קלסאידגנמרסומרבדו

יתמששימלחכינפתאו

קלודשאכםיזעשובאןפו

יתמשאיכעדאןהיהלא

רבדאויתלזגיתדגב

יתועירהיתערהויפוד

רבשאדועםיחיכומחוכיו

הפונחםגויתינזיתדז

רבחאןהםיברםיאטחלא

יבבלבעררצילתובכרמ

הפשדינאשחכבויתבזכ

יבוטתולכלויתדרמיתצל

רקשואושיתעבשניתעאנ

יבוחברןכליתיועיתרס

רקחןיאליתררציתעשפ

ףרועיתישקךרדיתלקלק

רקבלבלרועיתחשיתעשר



...

.

ףרגילככימצעיתבעתםג

..ךמשוךיתוצמיתבזע

ףרוטושפנשיאכךתוכלמג

ךמעךותלגרהךרדערו

ללחאםאשיגראאלושעא

.ךמרכרדגץורפאואךתד

האטחירוסרסיתוביסהםג

לילוםמויםשיבלויניע

-הטניבלדבכנתעלכבןכ

ילאינמךקובדקיספהל

הטשהתוירכנתובשחמב

ילערזגניאלאישפנןכל

.השקוזערהלהמיכשנו

ילאקשתרוגחהלותבכו

..השונכילעהנוממרשיכ

ןובשחשורדיירוענימילע

השחיאליתוריחבלעסג

ןוברינפלאבבישפנהיוא

ןובלקימישתהמינעתהמ



:הלכירשבדעומעזאבב

...לצנהלחכיאצמתה

.אלפהלערבתאצמרשאכ

לצנתהלוידחיודעונםוי

ןהירתכוםיידעךיתוחכ

.לצכןהשםידשלחובזל

-ןהמתוילכשהתובוטהו

.תוררגנהאמוטותסיהםוקמל

*,.ןהילותבידדושעהמש

תורצבורמםלועלשונובר

ישארלעופצוינופפא

תורואמתכשחכיניעוכשה

ישרשלעהקחתמתולכסמו

.הרזחהןפואעדאאלןה

ישודקזאתירוהךרדל

הרזעךממלאשאערכאדוקא

תאזשפנתאתינשתונקלףסוה

ארונםוילוזםעתחטבהכ

.תוזהליללאכימאנחלשו

...חלאנבושיודסהימימ

...תווחלךמעונשואירחא



חלסתהקעצבויכבבםאו

ןנוקאםגםירתסמבהכבא

חלציאלרבגלםדאתניק

ןנחתאיננה,הלפתבםא

גגלעךורעאירמאןברק

ןנואתאאטחלעוהזיחבזמ

גגומתהןהבלרבשבםאו

טרפיתעיחורםגויבל

גגשרשאתאוךיזהרשא

טרחתמיננה,הבושתבםא

קפוסךרילעויליוארמוא

טרמאירעשוףכלאףכו

קפודרחאהדותמובשו

שרודהחילסוםימחרתותלד

קפיןוצרילואבבללכב

שרגליחידמלאינרזע

הימלתלישפנתאןיוכלו

שרוחרקבבכםירקבל

הימורמבךתניכשרואו

רתסהלהנממףיסויאל

הימעמאיהתרכתאלו



רתהרתהילאחלסחלס

בקעישודקאנלוחמלוחמ

רתוההבוטלךדבעתאו

בוקעבלוינפקתיירצי

יתנווכתנךסיעכהלאלו

בקעיבוקעהסיעבשרואשו

יתננובתהםלועלשונובר

דחילדועהבשחמהאטחלע

יתננוכרפסבהרותימלש

דחאתמהךתומצעםשמו

יללהמרדסריתכאליחתא

דחכאאלךתושיבויחו

...ילולמבונמחקאןיבא

יונשאלוינשךלןיאיכ

ילכבשוחוהבכרהותישאר

יונכבםויךרכזאבםאו

ךתמכחבוףסונראתלאל

יונבםלועןיאמתארב

ךתיביתרשמםיכאלמוב

םילגוסמהרהטבוהשודקב

ךתוכלמלומהנושארםיבשוי



.

.

;

.םיללכנםהרשעתוגרדמב

..ךזוטושפלכשםתואיצמו

.;םילכםניאחצנםלועדעו

ךזועתוארונבםידימתמו

רואבםהותוחבשותותוריש

ךזחידחאלכעדמןיעבו

רואנרידאךלםיחולשםהמ

הירבלכטפשמלוםלועןידל

..רואתרשאםגךרבתרשא

היהוהיהיהוהןכל

...דעצמלכבוךארייחלכ

הידוהןתיוהמתיךל

דעונןוששםעםעוניפויל

דבועלכלרואיהלאםעםש

דעסישונאתמשנםחלתתו

דבכליחםהינורחאםע

הניפועתםשמתומשנלש

הנאצמתםשםלעפלןכו

םייהיזנגועשיתורצוא

.הנדערדעהוךשחתורצוא



םיימימשהםיפוגהרחא

-םייקנםצעכורוהטםמשג

םתושפנבוםהלרודכתומד

םידיגמוךרקיםיריכמ

םתעונתבךישעמיאלפ

םידהיתמתוינימתורוצבו

ךלהמבוומצעלדחאלכ

ךלרגהוחיימירוצןכל

םהיכפהםעםלוכןנווכב

ךליחבורברחאתילכתדצל

םהיכרעבםירשקנרחאלו

םפוגלדוגםרטוקךרואםע

םהבןיבמהדירמבתיעבמה

.'םפקהברשאףקהלגלג

םיבטוקהףולחזכרמהתאצ

םפורצבהמכחםיגילפמה

םיבכוכהןומהםתובגבו

.םיברעתמםהיצוצנבושו



םתוליסמלעחרישמש

הניבהימלענםילגעתמ

םתופוקתבםידעומלותואל

הנכהברשארמוחרחא

תורוצלבקלגלגהןמתנקנ

הנמלןכתויוכיאועברא

תוריציהלכתודוסיםהםה

םילפשבתודספנתווהה

תורבחתמגזמובורעב

םילוקשםיחקלנתוימכב

רבדמויחוחמוצםמוד

םילבגומוםהמורצוי

רבחתמלכקתנתויהלו

טרפבוראשהרשפאיאו

רבועףולחינבןידבלבא

טרחנרדסבעבטהםיכחה

ןימבךשמנהלילחרזוחו

טריםויקהךרדמרחא

ןימאיאלימיהלאןכל

לובגוץקהלןיאיכךתמכחב

ןימטיהזימשודקךתואיצמו



לובקתיברמוהריצילאתמש

ילכשםצעמשפנטלוקו

לובזתיבהלאוהובורעילב

ילגרלרנםילשמההנממ

ילצאךלןיאהושמןוימדםאו

העורתםויהזםוייבליבל

שיבמבליוהחלושמיוהקעצא

העומשההבוטאללעןיקלמ

.שיבגתומארןיינקהזבתםאןכ

ךרקילומלושרהשורתתל

שיבקסעןידךיסקנפאבותכ

ךרענההזירדסתומכחו

.ךרמדהיתחבשותלהיתמלש

רמהיחורםלועלשונובר

רשיאדועיתמשנוןיכא

רמכמאותבןלהיבלןכו

רשכםאוךיניעבבוטםא

ךבהזטיברשילאנטשוה

רשאתאךמשבוץילמךאלמ



ךבהסחאןהרבעומכו

רומאכךלןיעדימתאשא

.ךבהי'הלעךלשה

רומשינמשךרילצבו

הבהאךלגדוךתלשממיכ

רומגדסחילעךלעפו

הבבושהףוריטמהליצה

יבושרהאיתמחניכישפנ

הבוטהתריפכויתולכסמ

יבלתאתננחםירסחיכ

ערוהארמןאכוםימחרו

יברקלאואביכעדונאלו

עראיאנלאיהלאאנא

ליסכההרקמכילהזללגב

ערקינידרזגוילעלומח

ליסחםלכאיאלישעמו

ןמיתירדחמתוברנורוה

ליסכוהמיכמםימשתוכרב

.ןמאנריצךמעלחלשו

לאוגתאיבםינבלרשבי,

ןמלאאלסעיניעלץבקיו



לאגתיאלדועםירכנסומינבו

ךתוהלאדוסלעםיתמהו:

לאוהאנארוכזלםרפאתאו:

ךתרבאלעינתאשנןאכו,

תרחבנהנומאילךתתב'א

ךתביתנבןימיבינדעס,?

תרשילכישפנלשדחו

הבושתבבושלוךלדובעל

תרתסנערםויבזאתויהל

הבדנודסחינתארביכ

ןויבאלדכיקוחמערגאו

הבורמיתכאלמורצקימוי

ןויזבוהפרחמינדפ

המהמרתויוילבהימיב

ןויסנידילינאיבתלא

המכחמאלולאשתיכםגו

יננעיעמדבאניתמשנ

המתכרסוןבלהינשהארמ

ינפלערובעתיתחנמתע

רפעמףצפצתיתרמאו

ינויגהלבקואשוםחר



רפשייכלמיכלמךתרותבו

יערזתאותואלפנינארה

רפרושמבוטבלבךודבעיו

יעוריחלאםהמרסחיאלו

ןויעוהמכחושובלוןוזמ

יעיבררודיכרבלעךליו

ןויכביתעלארשייבשלו

ידרמאתוםימחראלמה

ןויוריךתיבןשדמןאכו

ידכוניאםינבתוכזםאו

תובאתוכזםהמעאנףרצ

ידשלאבזאםהלתילגנ

תובבלהונימאיןכבו

ואובמרעושמשחרזממ

תובוטןנוחםימלוערוצןב

ואטחמשיאםחניובושיו

ןונחוםוחרלאךינפל

ואובחמווהלגנלכהאור

ןונרףלאמםויהינומכ

םייקויחהליזומשקבמו

ןונשקרבמךמעזמארי



...םיעברהנ,רזרצייכארי

לכויאלטקשהודאמלודג

.םיהימכןונחתהבראיכםג

לכאימצעשפנהדעיכיוא

םירתסמבילאוהברואבורכו

לכורדמירוצילכםגו

םיראהמורתםויישפנלאג

ףסכמילףסכנטשקטושק

םירמאתמאןמואהנומא

ףסאיאלדועובליונעםוי

ןוכניהיויחריםגוישמש

ףסותםרואםיתעבשתעלא

ןוכשתחצנלוילרופכםוי

,

ןוכתתרוטקכווזהלפת

ןברחהנבתרשאןוחטבםוי

הצקהדעךתמדאירע

ןבושילאםיבשלארשיו

הצריתלאשואמצאךלםוי

אציךתיבמזאןיעמימ



םולשםולשישפנלםגרומא

םלכאאלהלסךתדדוסבו

םולהיוזפמאיההרקי

םלשוריבאילתמןילתמןידכ

CO



לכיההןמישילשהרמאמה

.םיהלאייעומשו

ששוביכלעהשמשובוםלכנ

וירהמתדרלולכשבכר

ששממרועכםויהדועו

.וירבדתאהדערבלכלכמו

תואהךלובינתנוכתןה

ירוהתוכזבןעשנורוצלעקר

-תואבציהלאםשהאנא

תואבולשמנלאילשמסיש

םויאארונשישרתהיונבריע

םיהלאלאיההלודגוהארא

םויםירשעוהעבראךלהמ

םיהובגההילדגמהארא

ברקתאוםימשבםשאר

םיהמתהלבלהינויערו



ברעלוקורמזהכותעמשא
הלעמןומהרישכךרענריש

ברוחםויכםוילכךשמנלבוי

הליסמבהבחיראבושא

םיחופתלשהדשותואחיר

הלוכינפלעןונבלחיל

םיחתפלעםדאהארמתומדוי

.הפבהלובהאהרוייכרמ

.םיחותינותורמתכםילוע

הפוצםררוצלעועשיןייעמ

ריהזמרואוםשםלועהףוסדע

הפסתאלתדשאוחצנל

ריהמרפוסתיבריעהרעשלע

.היקנתלוסכהשערשא

-ריהזןינבבולבבתולג

הישותןקתמוומשארזע

יוארהיההשמםדקאלםא

הייטבשלהרותאוהלבקל

יורשולצאראותהפיהחפ

ןנייתותשלולוריתהרשא

•.יורקהימחנותודפםישל



ןנוכתיבלבבורזםלצא

יתובשמבישהךלמכאוה

ןנחנדוהבםלעהוברםע

יתאצמוזאםהמיתרבע

(חסוואשנדאמלודגתיב

יתיאראלדחוימלעבול

םרבדבריעהינבלכךא

םימיהלוגלגתורודהדוסלע

םרובחםשםלועהתוליצא

םימודולןיארשאשיאתיברהא

לאינדאוהםולחהןורתפב

םימורמרדיפבתודומחשיא

לאהםשברשאיתבולצא

ואבשאברופכותבשםוי

לאשימהירזעהיננחםה

ואריניעםלצאיכאלמתיב

ומצעארזעאוהיכורמארשא

וארקןהוילאתומשינשו

םימיהירבד(6



ומיקההירכזותיברחא

ומוקמלעלודגןהכתיבו

םילשיןוכנתיביגחםשו

הזרחאוהנוכשהשאראוה

םילודגץובקלןכומבוחר



לכיההןמיעיברהרמאמה

שפנהתיינאומשו

םהילכשלומימשםוריבכוכ

טיבאםיגגוחכםתוריטב

םהלןוכנרשאםתוכלמלע

טיברשודיבתעםעךלמןכ

וקרפהאנרשארודהאישנ

טיבשויקרפלאברןומהו

וקלחתנתמבינבלןכ

קספיאל,ותניברוקמםא

וקוחםילשיתאזההארמבםא

קסומםיתזבכטקלאםוי

םוטרהומבםיניערגהנויכו

םוטאיויפןטוסםוקייכו

סנלםיראולגדרשאיחלא

םוטחירצתעבותלהתו



סנשתישפנהמאהןכבו

יבצרהילועכהלכשינתמ

סנוכדנכוילשמבםיימו

יבצוןנרבללהרמאדוע

הדעייכקנעכלכשהרסומ

יבצממוענילגרזאו

הדדמיתייהאיההריעב

ביבחןקזיתארקלהנהו

הדואדוקאותרבחלערשא

ביברולטכילותרמאהתיה

םימהרעשלאיתאדרי

ביבסהלףיקמהםיהףוחלא

םימויכתוארליתבשיםש

םימשהךוזכםיכזםימ

תובבללשבדמםיקותמ

םמכשלעדכרכדכםצעמו

תובשותוכלוהבאהתיבלא

םמוקממתוינאאראו

ריעהלומלותואצויםלענה

םמורבןנעואבעכתונופ



ריעירחשהתעןושארםויב

יכעדאוסיקחרמץראמ

ריערמימוםעינתלאחור

יכרבלעועמשתאיארקבו

ילוארמואוהאתשאערכא

יכלהמלארכששיםהב

ילמתאבבונייבבלדוע

הרעשוזאידעהנברקתו

ילכלכששמתוינתזחא

אריישבתואבןההרשעיתשע

תוכיאהוםרדסיתוזחבו

הרואיבלףיסוהםצעהיונ

תוכיסנבהבבשתהינשה

םיעבשתבוךלמתבכהשא

תוכלמשובלכהשובלבהזמ

םיעושןבאנןקזלרמואו

.ינבישיוהפקשנהתאזימ

םינרזאיהתאזההכלמהםש

ינעמתכסהוךבלםיש

תחאםאלאהנהתויחאשש

ינאבהזםיבןלכתוטש



תחקלתורבועתאזהריעל

תאכנוהרקיןבאובהז

תחשמליצמשפנלירצ

תוכשמנתוינאתחאלכלו

דעומלםימיהששבתואב

תוכרכנםמעוםוילתחא

דעוםלועלהלילחתורזוח

םתרוחסבםייאלתוורמו

רעךלשילמנהתמוחלע

םתורשירסחשיאםשהארא

חדקתשאףאוימחרושבכי

םתנומתבוינפךאלמינפו

המוחההצקלברקוךולה

חדקאןבאילעוילגרםשםש

המתיאובהכלמלרמאיו

רורדרמשארךיתונבלינק

המלחאוובשףסכאלב

ירורדרבאסנרתילהמדנזא

השביללקהרהמףועל

רורדתאיציםהישנאתאצו



השודקבושיאהםהלדרי

ןוצרהששריעהלאםסינכה

השדחהרישותוניגנבםג

ןאצהעורכםכירדהןכרחא

ןוציקהרעריעהירגתלכ

ולםיארוקאישנההדוהי

םיאבההלאוריעהישנא

ולולהבשודקהוניבר

םיאולישוחלבאםמעיתצר

םיאכנכילגרםגילצאובש

לשרתנאלבאכןקזהךא

רוסאאלינאוינכשמ

לשמילקחםלענןיינעלכלו

לכנילבו'הילםניינקו

רוסרסםהלהיההזהדוהיו

-לכתסהאנילןקזהרמא

הרותירתסהלאםיצפחיכ

לכורתקבאלכמםירקיה



הרומתםגישיםיצפהאל

טושקלבאןוילכודספה

הראפתויחצנםהשפנל

טושפעבצאבהארהוףיסוה

םרמעןבתיבלומלםינופלכה

טושפיתאהימריעלזכרמכאוה

םרושבזאינאיתיארו

סרפסמהמוכותםירדחו

ויתוותהוםינינפלבצחמו

ויתומילכשיאתמשנלסומינ

קוחרמטיבאובציתאו

םואנקוםבםשפנתואתלכ

םואשיתעםשתיבהלעב

םסכיהמקרובהזידגב

םואיצויםרטהלעמרואיב

םסרפלרועחירילעבב

םילאתורועבוןרכשןתמ

םסמיאלרבדותרמשמל



םילעמםהתוינאללכה

סצראףנכבםהידליתויחל

םילקםיכאלמכבושואוצר

םצברםששאניברוישא

תמאקולחםתואםיקלחמ.

םצפחיפכותוינאהלכלא

תמדוקהאיהההינאה

הלגדאשונהםשרזעילא

תמתוחתואתוכרבםשובו

הלועמזפמןההתרוחסו

ןכועמשתיירקאורקתוצמ

הלפתהאיהובלתדובע

ןכושדעלאצמנשייכעדיל

שממדחאאוהיכןימאהלו

ןכהלבלותואהבהאלו

שמאלרשאהזןוראמאריל

ושדקממןכושומיאלו

שמוחמרפסלעםשררשא

ץוחיאלרבדולכלכלכמ

ושרודיחלכםינכיציבדעו



ץוחמהנחמלדיןקתל

ההכיאללארואושודקיהיו

ץוחנורבדןכ,הדעהןמ

ההקאךינשוןלטבשיאאב

הינשהןיינקידיגהב

אהףלאאֿפאוהשהלגדםשור

הימרבאל,ראפחינהל

רמועןכוןליאוהדשב

הינעתכלאטקלוחכשנ

רמשהלהזבתוללועתד

ולתתלובוזעלטרפו

רממילבינעלרשעמ

ולוכעורזהרוצקלאלש

תולפונםילבשטוקללאלש

ולימרכטרפשיאחקיאלש

תוללועםרכמרוצבלאלש

החכשהרמועתחקלאלש

:תולבגומןאכוזינאתורוחסו

החקלןיינקבתישילשה

לבטלכאנאלש

החניאמרתביתהלגדלעו



...יעיברהומאמהתומלש

בורעל,הטנוהנפםויה

המכההבאםימתןקזהו

בורקמוידגנוינפרעי

המוריבכוכמוארנתעו

'םילידבמהםיבכוכהשלש

אמינאלמכךשחהורואה

םילאתורימזלקתושרבגכ

רמגרמואםורמתאירקלוא

•םילמרצעותוכאלמשבל

רמכנובלןבדוריפלעשיאכו

הגוסםימחרבושפנתרוצ

:רמאינבהלמחאלמןיעב

הגשההףקהםלשנרבכ

ילהאםשרהלאילהכלא

הגגשבאוהדועירוחאאמש

::*



ילהמודמכיתרמאינורא

ילצאראבתתאלךתנומתו

תורחטפשמךתכלםארחא

עמדבאנלאשאךדובכםש

תורפסהתיבןכוךשרדמםש

עמגאאלדועךתמכחימםאו

ךתלבראשאתעינכרב

עמשובישהךינפיתאשנ

רתעקוצואןמזהךרואםא

קחמיוןורכזלורצ

קחלעךיתאשנםיברםימי

ינושלמבתכבשהרותבו

.קחשמתייהלבתבןה

ינאךדליהזךיבא

...הלכרשאתעתייהרענ

-ינועמלקלוסוייחןנע

הלחלחוזחאינתמיזא

םינואןיאמוינפלדוקאו

:הלעוםשיניעמםלענו



םינפהרשינפוכרדחקל

וימשחתפמזאדרוילוקו

םינפלינפלסנכנרשאעגר

ןימחרךלןתיידשלאו

GO

י
*

.
.



לכיההןמישמחהרמאמה

לוקיעמשלילימוחנורמכנ

ןנעהילפכןיבהעותשפנ

לוקשלףסכהלואגלדיןיאו

ןנחיימןיאבהשקחור

הליחבםיבעבהעיגת

ןנתודונתךרדלעעגפתו

הליחמלםינויכתמהנמו

םיננעולפאךשחןיבמ

הלחמךותתורבהלוקןוימד

םינפהרואןוכנרחשלעיוא

ןוזחםעונםירוענבזאוחרז

םינשםהבהחנםוריכאלמ

ןוזאהברםינפואהרמז

הניברוקמןונבלןמעפש

ןוזלברעבלחוןיימ



הנשיתביעמשןזאיטה

ישפרמךזרואתציקיתעזא

הנולתםויךשחןמזםרט

ישפחתאצמךבלשאיתנתע

יתומוחנתךתולצעשרעלע

ישפנישפנבאתחכותימיב

יתומילצילסכןנעתחת

יתמדרתיחא,הרפסא

יתומולחןורתפיתטמלע

יתמורתםימתלאקיחריןפ

יתמאתאזוינפריתסיםאוא

וימשהשעמםצעטיבאןה

-ילכשינויערםחרםהיל

וימימתותקשבםשםיטהרב

ילדןיכארושקאןונחתלבח

שורבומכויאמגלאלמבואשל

-יליבשםשוילארשיךרד

שארבבשויהשקבכוכאצמא

יננוזיהמבעירכהל

שורבםאואהנעלמרמב



יננחיודסחימביתגע

םימיו.לילרומשתיתמדעו

לוחכםאףאישפנוזהינע

םימאךותבאושלםימיהברת

לוהאלךרדזאהתאצברוכזת

הרותםמשוןחתומלעקחלע

לוחמדבכתהתחנאוםההלא

(חארוקהיהןירוקיתמאמ*

רחשהתלפתוותמשימ

הרשתםמעדציכוןידמועןיא

רחבנםוקמבולכאשהשלשו

.-האורהוםירבדולאו

רחאהאבםירבדולאדוע

האנןכלעןיקיספמולאו

(3תנתנהאפותונבלמו

•הארתתםשיאמשתיבושידג



(6תנשביתמאמותיזהלכ

ןירשעתמולאוןילקה

תנמנםשםיינעןיליכאמו

ןירודהבתורפחקולה

הגועםותחנמחקולהו

ןירבחןמזמהלבקמה

(3הגורעוהאסלכםיטהה

םמותכהזיאםרכתחרק

הגוהםרכהיאלכךירבמה

(גםמשביתמדעורוסאוניא

םגויתמאמויתמדעדוע

םמעחושתונבוהנושארב

םגפהולודגללכשלש

האברחאתיעיבשוןידבורה

(יםגהנמכןימרותןיאהשמח

האסםגושירפמהםרותה

.השאהולכואהלכואה

האשונןהלצבערוזה

•

המורת(יתיעיבש(גםיאלכ(3יאמד(6



השהםהירחאןינתונןיאו

(6ריבעמהרבועהיהללכ

השורדםשרקועהשבוכה

(3ריבסתוןיבינשרשעמםש

רמאיאלוינשרשעמדוע

ריבגהלתדםרכוךילומה

רמשמילעתורפוהשמח

•(גםיארמתבוטםישניתשוןילכוא

-(7רמוחןימכגייסלעטונה

(יםיאיבמשידגבהמורתה

םישירפמדציכוהמורתה

םיאורלכלוזהרובחשירפת

םישורפהבבלימכחואצ

ןרודהבתוארלןויצתונב*

םישנתרזעבתוכלהתמ

ןרודסבתורובחתורובח

תבישמשפנוזהמימתוז

ןרוארסחיאלוהנמאנוז

םירוכב(:הלרע(יהלח(גינשרשעמ(3תורשעמ(ל

דעומרדסה



אס

(6תבשתואיצילאןיעואש

הריכרחאוןיקילדמהמב

ארמהאיצומהולודגללכ

הנוהעינצמהיבררמא

הרושבהנובהקרוזהםש

הנמשםגרזעילאיבר

יבתכלכוםירשקולאו

הנרבןינפמוםילכהלכ

(3יבגרזעילאיברינשו

הרבשנשתיבחםדאלטונ

אבחתתאלךישחהשימלאוש

ןוליותחתןיברעמלכב

הרמשמבוהואיצוהשימ

ןולחרדהןירבעמדציכ

תוגגלכוןיפתתשמדציכ

ןולמבםשןיליפתאצומה

רזעילא'ראיבהאלםארמוארזעילא'ר(3תבש(6

ןיבוריע(גןילותרמוא



(6תוגותילברשעהעבראלרוא

םירבועולאוהעשלכו

תוגהלתדוגהנשםוקמ

םירבדולאוטחשנדימת

רשתבכהשאהןילוצדציכ

םירתבכיברעוהיהשימ

(3רסחתאלקוחרדאברהאב

םיקרפהשלשבןיפרצמ

רשעהשלשולאהמורת

םיקורהלכואצמנשתועמ

(גהנושארבםגוםימיהעבש

םיקתםקהףרטםהלרמא

הננרבתרבועולואיצוה

ןהכולאבדועיריעשינש

הננחלתעםירופכהםוי

(יןהיניבםשןשיהוהכוס

ןילתלילחהםעבלולבלול

(הןהמןידצןיאובוטםויהציב

בוטםוי(סהכוס(יאמוי(גםילקש(3םיחספ(6



ןילישמןייידכאיבמה

(6ןניאםאוישארהעבראו

ןילולהבבוטםויווהואר

(3ןנתרדסרדסיתמאמ

םלוכןיבוםיקרפהשלשב

(גןנקתכארוקה,הליגמ

םלצאארוקהםגריעהינב

(יםישרודןיאוסיבייחלכהו

םלוממבשתשדקברמוח

(יםישקבמלךפהשימןיקשמ

םתוחתינבתןיחלגמולא

םישודקןיבתינשהרבחףוסאיה

םתמוקתאזרמתכהלאוו

תויחתומדםעפםישנםעפ

םתאתוללממותושחםעפ

תויהלכלןושארםלועהרוא

תישילשהוזתכהאראבושא

תויולתךלםמוייניעיתשו

ןטקדעומ(סהגיגח(יהליגמ(גתינעת(3הנשהשאר(6

םישנרדס*



.(לתיששעברשאהרשעשמח

ץלוחההעבראדציכריאת

תישאבלםגלאילמגןברלו

ץלעבלבותמבילעאבה

תורתומשילרעההנמלא

ץלברקיאלהדגנוהשאה

תורוהליאמשתיבתוצמןיאשונ

הכלהשהשאהושרח

תורואמבםגךלהשהשאה

הכרבבןכפ"עאהרענ

רידמהוהשאהתאיצמ

היהשימבתוכההשאה

הישותלדוהיניידינשו

.(גםירתומולאוייונכלכ

היורשםשןיבןיאוהעברא

םירדנ(גתובותכ(3תומבי(6



גס

םירוהנברדונהןיפתושה

דועויברםנוקרדונהו

םירדנולאוהרענםש-

(לדועסלינרהוייונכלכ

תובושחה(3רמאשימינש

דועמתלבלהשלשויאמשתיב

תובשויםשינשולודגןהכ

(י(גאיבמהינשדועםיוגהו

תובצנשארחלושהטגלכ

איבנתבכןימשןיקזנה

(סוזלצאוהיהאנקמה

םשכוהסוראלטונהיה

הזבלילבהלאנקשימו

רמאו'וכואיבמהךירצ'וכואיבמה(יןיטיג(ג

..הטוס(.



םשתלעבןירמאנולאו

הפורעהלגעוחושמו

(חםשורתומודשיאהו,השאה

הפונחאלךותאלהבןיארשא

ןיסחהעריבבלינויערא

הרבאלעםאשודסחתואנב

ןיסרבדמבינתאשנןאכ

הרוצרמוחלכשירחיב

הראתלהלאתומלעיונ

(3דציכןכרחאותובאעברא

רושוחגנשרושחינמה

דצלערשאהבורמוסנוכה

רושתםניבלזוגהלבוחה

(גןיזחואםינשולזוגהו

רושקתידעדיקפמהוולא

אעיצמאבב(גאמקאבב(3תועושירדס*ןישורק(ל



..

ןיזיזחבריאתובהזה

,רכושהוךשנאוההזיאו

.ןיזאהללאושהרכושה

(6רכהבתיבהלבקמה

ןיפתושהרחאהלעמבר

רכנתיאלתקזחורופחיאל

ןיפרשכרכומהרכומה

רמואהותורפרכומהו:

ןיפיםהיניעשימושיו

רמשילבהכזטושפטגםש

(3ינידוןהכתונוממיניד

רמותתחתרמגנויהרחא

הנפתררוסןבותותימעברא

םיושםתומששתויחאשלשל

הנחתםשוולאולאולא

(גםיוותואשונןהולאודציכ

תונושארכןידוקדצךושמל

סיוקנהבןכןיקולהןהולא

תוכמ(גןירדהנס(3ארתבאבב(ח:



(לתונפישארתועידיותועובש

תודעהתעובשותועובשדוע

תונוערמזתעובשותעובש

תודבכנבןיעבשנהלכדוע

םיאגתבכםירמושהעבראו

(3תודבכבאלהצררמואיאמש

םיאמטהלכהיננחיבר

הדוהייברםירבדולא

םיאישנתכדועהדוהייבר

הדקורמתרבחריעהריעה

(גןידימעמןיאןהיראינפל

"הדומחהםימלצהלכו

ןידכרכושהלאעמשייבר

(7ףוסבלהיבקעויברהשמ

ןידדצלהרשעבואמוזןב

(סףוסבןהכםגוהרוהןרוה

טושולקמתאשונהוזהרבח

ףוסאלןכסרקיתונחמ

תוירוה(התובא(יהרזהדובע(גתוידע(3תועובש(ח



טושפךיפנכינפהוסמ*

המיאהןמיניעלןגהל

טושפאיתולכסתנותכםאדע

המשנתיעבמההלארואמ

תוטושמלישפנלכתסהב

המכחהםיתורבועםברשא

תוטשךורעאםויםרפסמב

(חםיהכזהלכםיחבזהלכ

תוטנלהלהאםילוספהלכ

םיחוחנכוהזיאיאמשתיב

לובגבםיהבזלכתאטחישדק

םיחופתכםחירחבזמה

לובטותאטהםדורידתהלכ

(3תוחנמהלכתרפטחושה

לובזרדהץמוקהץמוקה

תוחונמבולאלכתלכתה

רובצתונברקלכהדותהו

תוחכהתמלשתודמיתש

תוחנמ(;םיחבז(6םישדקרדס



,רובדתומיענבלאעמשייבר

סגבתפלעאיהםחלהיתשו

רובחבםשירהתוחנמה

(חםגוסמךשמתןיטחושלכה

תופרטולאוטחושהו

םגפילבותואוהמהב

תופוצהשנהדיגםדהיוסכ

עורזהרועהרשבהלכ

תופיןקחולשזגהתישאר

(3עורילבחקולהשלש

לעוילוספלכהמכדעו

עורזלרוארשעמשיןימומ

(גלעפתקדצןיכירעמלכה

םיכרעבשיןיכירעמןיא

לעמאלברמואהוגשה

םיכיסנתיבמםימותיהםוש

תונוגהשידקמהןישידקמןיא

םיכרדהתבוטרכומהו

ןיכרע(גתורוכב(3ןילוח(6



וס

(לתונברקבשיםיריממלכה

ךרבהדלוןישדקולא

תונבהןיבןימירעמדציכ

ךרוצלכלשיןירוסאהלכ

(3לצאורמאהעבראםישלש

ךרעתובראיבמהםדקפס

(גלצבתאטחםגםישדקישדק

חקוהנהנהישדקדלו

לצנהלהשעשחילש

(יחקרתחקרתומוקמהשלשב

היהחבזמהתיבהרה

חקפתןיעןהבלכווחתפ

(סהיקנהוהוארהשלשב

םיתפוכויהאלוםהלרמא

היבלכולחהםהלרמא

(יםיתואנםיכרדבףועהתאטח

רהסומכוהמבהמותסןק

םיתביתכריבםהשמשו

דימת(ה;תודמ(יהליעמ(גתותירכ(3הרומת(6

םיניק(י



רהניךממרשאיחלאחור"

ימשבלוריואלכורואלכ

רהטירשאדעינגיהיפה

ימקתישארלושרןויפרןנע

העותהבלינפינפלמרוס

ימירתיקירלהלבתלא

(6הערתיכץעילכותובאהנה

שרחהלארחארועשןגב

העשתתותלקההשועהרונת

שרעבולאוטחמרונת

תעבטוילכוהננער

סראאפרמילכםגףייסה

תעבמןהלכולכוילכו

-ישפנוקרפמההדשה

תעבשמעגונהםירכה

שפנתםברודכהןחלשה

לדנסםילכהלכהשלשדוע

שפוחאצמתשלשבודגבה

םילכ(6תורהטרדס*



לדתאלםמעוילכוימונ

(6לכוולאםיאמטםינש

לדחיאלםבוטורונתלדגמ

לוכשאכאיהשיהאמוטהסרא

רסנתיבהבוראתרווכ

לובילכלןיזהוהשועה

רסחתאלשרוחהלכסוגס

(3תרהבותוארמןירצובדציכ

רסתלאהפוגלכשיולכה

תרתוכבחרופהולא

הלככםיקתנהןיחשה

תרפוסדציכהרשעלכלכ

(גהלגערמוארזעילאיבר

תרפרמוארועילאיבר

הללוהמתרפםימיתעבש

תרמושדקמהאיבמה

רבחתתוםינשהשמח

תרשותיחולצלכתיחולצל

הרפ(גםיעגנ(3תולהא(6



רבדתורצקהבוזאה

(להתיהשהשאההשלשלא

רבסתבוטקרוזהבטורה

התמכחבםוקמוץרשה

רשאםיתיזרדהורדקה

•התקושחדבהתיבלעונה

(3רשויבםשאמטתולעמשש

ןיעמהינמהיסוייבר

רשוכבםגשיברועמהלכ

ןינמשארבןכלעולאץרא

(גתלפמהדיהלכויאמש-

ןינקתובוטאבואצויתונב

תלוסכהיקנהאורהםד

(יהקשמלכותקונתהשאה

תלהקנםשקשוםיתבתעיז

הקחתתםבתותשלההושה

הלעמהםגולבטשימ

ןיבז(יןירישכמ(יהדנ(גתואוקמ(3תורהט(ל



הלוסתאלרוהטהובהזה

תודמתמתעשוהייבר

אלפתברבזבעגונה

(6תודילכוהקשמסנכמה

ןגהךותברשעמלכואו

(3תודמצנהלטנתיעיברימ

ןגדתונתונםויבובסינכמה

(גןיכירצשיםיתיזאוהשלכו

ןגאתומדכימלועתוביבס

ןיכיזעבלבתידומעםוי

טטומתאןפיעורזבהזחוא

ןיבמןיאיכיתורודתערב

טטושלןויעבדדובתאליל

רבדרורבלחלשלתוריקח

טטוחשידגבכרבדךותמ

רבשנוךדבלתולאשמאלמ

םישארהשארםשמףוסלכןחוב

רבנוךזתעדהלאעדיל

ןיצקוע(גםידי(3םוילובט(6



םישגלפםבןיאהמהתוכלמ

םתוטישפוםדובכרקחמבו

םישוחלכוןדלכתוחכואלי

םתחונמתיבירעשטבה

רדםלצבהנומאשרודלכ

םתלסמיניסרהתלסמו

רדוששלעםינגבתובבוס

םסרפלתואלפםירקבל

רדווילבםעונןהיכרדו

םסכיןנעותוכלהתמ

רואידילעןהיתורענו

םשובתוגורעלאםימתוכשומ

רואייזאםשמשךלהרויםא

רמאיילאםחתפלעדוקשתםא

בושכעתמחרציוףאלכיכ

רמלכןכוםפוצקתמקיתמי

בושהדימלתילאךבלטה

םיכרםהבךלכשידליםא

בושירהארונתועדבושח



טס.

'םיכפהמבכרומםפוגאצמת

םירקבשפנכרבדמו

םיכסמיונוידעלארבדו

םבשתקולחמךפההםלוא

השהמהלןיארשאםימכחל

סבירדוסגזמתמתודמדיבו

השמתרותחכשפנהו

השקוךרםמצעםימילשמה

ומכםיריאמהןהיחללע

הדגאםיארקנבהזירות

ומוקמלעשיאתנוכתאיהןכ

שמאמורפעהןמיונב

ומוחתבדחאלכםייכפהה

שממףכתםגזמםלשהבו

ליכשמיהאוההבשפנובאבת

שמוחיזאידעותולוגסו

ליכרךלוהיניאינבינב

הפלעבשהרותדוסעדתםא

ליכתםדאינפלומדיהמל



הפצמלעדומעתלקנםשמ

ילאסוארנהמלןכםגעדיל

הפיןויערחאםישנתרוצ

יליאופסםוימןושארהתע

םירישלעורוגולשמלטב

ילכראשוילוקשלחןכל

םירהבימוקמליתבשןכל

םנינמהלעוולענזא

םירשעוםיתשתואמשמה

םנינקשאריבלהאררבכו

שיאלתווהםאצמהעגר



לכיההןמיששהרמאמה

זפחניתכאלמלעיתייהםוי

תורמהתמלשםאילהרמא

זפמםידמחנההילשמב

טלמנםהבםיקיעממשיאןיא

תודוצמםישמוהעתממוא

טלבנסלהימחנלומטבה

ותדימעלאמשמאבהו

טלבןימימקדצוהיןבל

ץצוחרשאתינשןווכמה

ותומילשןיבווניבלכל

ץצונתיושאואךבעגפםא

שרדמלוהכשמהזלוונמ

ץצופתיםשלזרבםאןבאםא



שרחרשאשיאואםיקיעמםא

ינשלמורתסבערךילע

שרוגיןההלפתבוםוצב

ינאיתמקהלולמהככ

ברולודגךלהמךלאו

ברבירורצעגפאךרדלעזא

גרטקמואוהםיריעצהתכןמ

ברוךרדונושלןונשןיה

גרואכורגאתרגאב

לוקםירמותושרדרבהמ

גרוהמדועימעינבלקיצה

לוקסלונבםינומהררועמו

וטפשמדיבכהוףינחמםג

לוקשלקשיולםימילוהמ

וטאלםיאצויוידימלתןכ

יללועותדהרנתובכל

הטנםיטונינממתחקל

יללאיוהתולותבוםירוחב

ורמאזאינקזוםיקעוצ

ילעםימקוברהמ'ה



ורמרמחיעמתאזירחא

םעבףוגנלתיחשמההלעיכ

וררמיוויעגפהלכסב

םערלוקכוליקבןתנו

הלכתושעדמהירוחבב

סעויאלהבוטהםתכהזא

הלסמבםילועםידלילע

תוצהדעהלילוםוילרודגי

תוצראעבשוםלועליבגמ

ברוהיהייתזגלעןאדע

תוצעתישאישפנבןאדעו

ברהבאלהטבאךמשלעןה

ירצואפרמךרבדיהי

ברוחרהבםשךלטןאכ

ירוצתרקנביתבשיברתע

הניכשרואךאלמלאהפצמ

הנומתהאראיתמלחטקתע

ךרואבאלקזבכףולחת

הנפאלשיאדומעדומעקעצא



ךרדםאלעםויהדומעאו

םלועתוביתנלרבועלכלאשא

ךרעאצמתישפנתואתןא

םלוכיבלירדחישפחבו

לבבץראלאינפיתרעי

םלכנירבסמבושאאלילוא

לבושןבליתרבעתורהנ

םיבודןועמלעןכויתפשח

לבתןיכמירצוילאארקא

םיבצבאלילגרדועיתאשנ

ירוחאלאיבצהץראלא

םיברםימירחאבבוסבבוס

ירבדדוסבלוןיעתישאו

הכוהכןפאוהלסמל

ירומןובשחימעךותמעדיל

וכרעכשיאלכלארשיימכח

םהישרדמלבבורזימימ

ןכסנןייודחאלכתגרדמ

םהינבינבלהלוגלרחא

קוחרמלהאלהןיעאשא

םהבחמשאיתמבושאיתמ



בע

קוחילבדעהזךלהמבריכ

קוחשךותמאלותפרציתרת

דרםויהוסאפלאיתרבעםי

רוזחליבלםקהרצקביזא

דרפנסשמרשאוחרזמלא

רוזאהנומאהיתמשןכבו

ינתמלעיתאבהרפוסתסק

רוזעיםיהלאווזהלגמ

ינחמילגרזאונפהנא

םיכלהתמהלאאצמארשא

ינובהביתכאלהרוקכאל

םיכרדידצבםיאבחתמ

דמשברחהשוחנתשקמ

רמיאלרשאםעולכהנא

ילאהזתרמואםהמהחפש

דמעשמשוילאםהמאיבנ-

יליחששתבלהםושיןכל

טרחתמכבותכאיעדןכל

ילחטושפאםיערינפןכל



טרחדינאיביואירצוקרחא

יתטקלהזילעיתחפטמןה

טרפיטרפאוהרעצמאלה

יתלחתהלבבךלמברחמ

סוניירדאגרהסוטיטםדמ

יתטלפתאזויתאצמתאז

סונקרהןב(6רזעילאיבר

(גהיעמשוןוילטבאיאמש(3ללה

סונגיטנאו(7קידצהןועמשו

דומלתברכזנהרזעילא'ראוהולודגהרזעילא'ראוה(ה

ויבאיבאל"רינשהלאילמגןברלשותוחאאשנשםתס

היהיאכזןבןנחויןברדימלתושודקהוניברלש

אוהולטיבאןבהיטפשינבמדודתיבערזמאוהללה(3

וימיהיהולבבמהלעשןקזהללהאוהותואישנשאר

הנשםירשעוהאמ

ויהקדצירגןוילטבאוהיעמש(ג

ןושארהומשוארזערחאלודגןהכהיהקידצהןועמש(ד

תסנכישנאלינשרודורודולודגהןהכהעשוהיןבודע

הבירחהלםילשורילעסורדנסכלאהלעוימיבוהלודגה

זאוהלקיזהאלוקיידצהןועמשוסייפוינשתיבל'מתנש

ותוכלמללירתורטשןיינמלתונמלוליחתה



היחרפןבעשוהיםלצא

ותנוהכברזעויןביסוי

(להיבקעוןנחויןביסוי

ותיבבםשילבראהיאתנ

אריזיבריאבטןבהדוהי

ותדעךותחטשןבןועמשו

(געשוהיוןועמשהדוהיםה

ארקניניסרשאףסויברו

(יעומשןברזעלא'רדוע

לאללהמןבהיבקעאוה(6

וקלחנאלותמשללהלשןושארהוריבחאוהםחנמ(3

יאמשסנכנוםהנמאציורמאוילעש

אריתבינבדומלתבאצמתשכואריתבינבםההלאהשלש(ג

אריתבןבעשוהי'ראוהםתס

לכוסוניירדאתוכלמבתמויעודיהתוכלמיגורההרשעמ(

ןברזעלא'ראוהםתסרזעלא'רדומלתבאצמתשםוקמ

אנמש



(3ןנחוייברםג(6אייחיבר

עודיהגבגבןבאוהאוהו

(יןנערתיזכ(גשיקלשירםש

ומעןושארה(האנהכברו

ןנאשםג(הדוהיןביסוי

f)ויחאןבברהיהשאוהוםתסדומלתברכזנההייח'ראוה

קרפןנירמאדכשודקהוניברימיבהיהויביבחולארוק

רבחשאוהוהחראבילזאאקווההייח'רויברהבורמ

ינבןועמש'רוהיעשוא'רלרבחהיהשאוהואתפסותה

תותליכמותותיירברובחביבר

שארהיהשאוהוהזאוהדומלתברכזנהםתסןנחוי'ר(3

ימלשוריהדומלתהרבחרשאהנשםינמשםילשוריבהבישי

יברבהיעשוא'רלשודימלתהיהו

אתיאדכןנחוייברלשותוחאהשנששיקלןבןועמש'ראוה(ג

םילעופהתארכושהקרפ

ומוקמבןייעאתיירואלךליחןנחוי'רהילרמאשהמלזמר(ו

לבבמהלעשאוהןושארההזואבישומכויהאנהכברינש(ה

רמאתואשיקלשירלצאןנחוי'רינפלבשיוברתוצמב

ארתבלזוגהבאצמתשומכומוקמב•.

הדוהירביסוי'ראוה(ו



ומילפםג(6עשוהייבר

(3יחויןבןועמשיברןכרחא

(גומשרזעלאוומעונבו

(דיהיולןבעשוהייבר

לארבעוונבףסויברו

יחוחנבהלועה(•לאעמשי

(ילאילמגןבהיננחיברדוע

ןומיסיברךרעןברזעלא

לאנתנןבןועמשקודציבר

אצמתשםוקמלכוהיננחןבעשוהי'ראוההזעשוהי'ר(

דיבבאוהיננחןבעשוהי'ראוהםתסעשוהי'ררומלתב

היהימחפוהיה

ןועמש'ראוהםתסןועמש'רדומלתבאצמתשםוקמלכ(3

ןועמש'רברזעלא'ראוה(ג

רדמהקרפבאתיארכתומהךאלמינפבןגלץפק(ד

יגורההרשעמאוהולאילמגןבעשילאןבלאעמשי'ראוה(ה

תמסוטיטדיבותוכלמ

.ןקזהלאילמגןברןבל"רלאילמגןבהיננח'ר(ז

10 *



(3ןומרלכואריאמיבר(*אבר

היקזחןבהיננחייבא

(גןומראואוהםולשבאןבןנח

(יהירזעןברזעלאיברדוע

יאנגסןבםחנמ(יודודןועמש

אישקעןבןועמשרלבלםוחנ

היהיבאלבאינמחנרבהברלשודימלתהיהאבר(6

ילהרמאייבארמואהיההברתשאלעובאכולדגוודימלת

ארוקהיהאלוברהברלבאינמחנןושארהייבאםשוםא

ייבאומשבסהוןכומשהיהשויבאדובכלומשכינמהנול

טגחלושהקרפולשןוקירטונמעדונשהמלםותיותויהל

תאינמהנדואליאהילרמא'וכוארמההילסכריאייבא

וילעורמאשרחאעשילארחאותכלןיינעעדונריאמ'ר(3

'רןושארהומשוןישרודןיאקרפאתיאדכ'וכואצמןומר

'רואוהוצרשכלבאיארוהנולןירוקויהדועהימהנ

דוערכזנאלוםירחאומשונכלאילמגןברשייבלןתנ

'רוקדצרגריאמ'רלשויבאוםירמואשיןתנ'רוומשב

יבאוםירמואשיןחביימשב

תורזגיניידינשקרפ'יעויהםירבחןומראוןנה(ג

ןהכהארזעליושעאוההירזעןברזעלאיבר(י

הירזעיחאןועמשאוהודודןועמשו(ה



(6ינהכןבןגסהןבןועמש

רזעלאינבהדוהיוןועמש

יאניכחןבהיננח(3אניבר

רזכאתחתרפוסהבבשיו

ןמגרותהתיפצהיברםשו

(ירזןיבןכןופרטיברלצא

(יןמחנברו(יאכזןבןנחוי

םימעפלארקנוםינהכהןגסהיננחןבןועמש'רל"ר(ח

םתסןגסהןבדומלתב

ינשיכ,הברלשודימלתןושארהאניבראוההזאניבר(3

אבישומכויהאניבר

סוניירדאידיבםהינשתוכלמיגורהמ(ג

ןכםגתוכלמיגורהמ(ד

האמוימיויהולבבורזלאירישערודיאכזןבןנחויןבר(י

ימואיטמקרפבקסעתנהנש'מללהומכהנשםירשעו

הרותםדמלולארשיתאטפשהנשימוהרותדמלהנש

אבשכוותוחאןבהיהםיטסלהשארארקםאבאו

וינפהלהוטלבוילאאציאוהםילשורילעסונייספסא

ודבכוולאציזאוולרבדיויאכזןבןנחויןברוילאאציש

ובאצמרשאהמכחהבורלואשנו

הבישישאר,דירשםתסדומלתברכזנהאוההזןמחנבר(ו



סאבלןב(6ףסויןבהביקע

והונמזשןיסחויהרשעקרפבאתיאדכהדוהיברימיב

ןמחנבראוהשרמולןיאוומצעלשיאאוהוןידלוינפל

הדוהיברלשודימלתהיהאדסחברירהשאדסחבררב

וינפבהבישישארהיהודימלתןבןמחנברשרמולןיאו

לשורבחאנוהברהיהרבכווינפלןידלותואןינמזמו

אדסחאדסחברלארוקהמכחבונממןטקוהדוהיבר

קיפסמונבהיהךיאולבוחהקרפבאתיאדכאדיסח

ןמהנברלהילחלשאדסחברוניצמדועווינפלונמזל

ןמחנברשפ"כעעמשמשףכהתאחינמהקרפבאתיאדכ

רמאאלונבלהלשולאיכונבתלוזורודבהיהרחא

ןמחנבראוהשרמולןיאואדסחבררבןמחנברתלוז

ןמחנבררמאתואיצמולאקרפבוניצמירהשקחצירב

רמארמואבורקבהכלההתואבושדחב"ירעלאומשרמא

ונלראבתהםגותלוזאוהכ"א'וכוקחצירבןמחנבְר

לשורודבהיהאלקחצירבןמחנברשםינואגהירבדמ

ראבתהןכוורודבהיהשםתסןמחנברוניאךאהדוהיבר

ןורחאהיהאנוהרבןמחנברואפפרבןמחנברתורורב

ומצעלשיאםתסןמחנברל"אישאברירחאראשנשדע

אוהוניאארבסמוורודונעדיאלןהכרבןמחנברקראוה



.

3)

..ןמאנה(6אבבןבהדוהיו

םיאבןועמשןברהשלשדוע

םהיניבלאילמגןברינשו

םיאישנתיבמםהללהתיבמ

םהירחאשודקהוניבר

היעשואולאילמגוןועמש

םהוינביכרפקהרזעלא

(גהיסנמןבןועמשיבררחא

הביקע'רוהיהקדצרגהביקע'רלשויבאףסויותוכלמ

סונקרהןברזעילא'רלשודימלת

היהתוכלמיגורהמאבבןבהדוהי'רןכו(6

הלעשללהשודקה'יבררעללהמתואישנרדסךלאה(3

ןועמשןברונבןקזהלאילמגןברונבןועמשןברלבבמ

ןברםגגורהלהצרוסוטיטדילעתוכלמלגרהנהאוהונב

יכוגרהאלוסייפתניאכזןבןנחויןברסויפבוונבלאילמג

ןנחויןברלדובכקולחישימורובושבסונייספסאולהוצןכ

אישנההדוהי'רונבןועמשןברונבלאילמגןבריאכזןב

םתסיברדומלתבאצמתשםוקמלכושודקהוניבראוה

הנשמהרבחרשאאוהואוהאוה

רכזנהםלשמןביסוי'רלשורבחהיסנמןבןועמש'ר(ג

אשידקאלהקםהינשםיארקנובורקבהטמל



*יריאיברהדוהיןבןועמש

איטחרפכשיאבקעיו

ידגנלאב(6לצוהשיאףסויו

אמסקןביסוייברוירחא

ידמהםוחנםגםמעסוכמס

אמסחרזעלא(3אשימיבר

אמיתןבהדוהיו(יהדוהיבר

ft)ילבבהףסויארקנהאוהלצוהשיאףסוי

'רדהירברבאוהוומשךכואוהומצעלשיאאשימ'ר(3

ןיבוריעבדומלתהתטשבוניצמשיפלעףאויולןבעשוהי.

הנהומשאשימ'ראלאומשריאמ'ראלריאמ'רלע

ותואהנמןכריאמ'ריתלבםשאצמנאשימ'רפ"כע..

הנשמה'יפבכ"גם'במרהוינולצרבהםכחהוד"בארה,,

ותישארב

קידצהןועמשלשורודבהיהואוהםודקשיאאסודיבר(ג

דאמברימיךרואאיהוהביקע'רימירעסימיךיראה:בא

אצמתשםוקמלכולאקזחירבהדוהיבראוההזהדוהיבר(י

ולארוקוברלאומשהיהוהזאוהםתסהדוהיברדומלתב.

אעדרהנבהבישישארהיהואנניש



סננןבןועמשולאומשו(חבר

שרדמבםשקודצןברזעלא

סנאלצא(5םותחנההדוהיו

ןבהיהוברומשתאונכוידימלתואבאםינפלומשבר(6

ותושרבולבבלברדוישודקהיברימיףוסבוהדוהיתחפ

ירבדמינולצרבהםכחהבתכשהמיפכתורטשלל"קתתנש

דאמוינעברתויהבואליש'רםשאצמוינפחןבלאומש

אלדועאליש'רלשוימילכהבישישארתויהלהצראל

לאומשלשומוקמהיהשאעדרהנבהבישישארתויהלהצר

רעהבישישארהיהםשואיסחמאתמאיהארוסלךלהו

ירהשהנשל"קתםהםצקאוהשבררעןועמשתומימל"ר

ינפאשנוםילשורילעסורדנסכלאאבקידצהןועמשימיב

ןמזלתורטשןיינמבוליחתהוהלקיצהאלוקידצהןועמש

עדונשומכותוכלמ

ןיינעמךלונרדסרשאהזעיבמיטיאירהברהרמא

המכחבךשמנוברדלונםיאנתהימיביכעדתןעמלבר

ברהןושלןאכדעגילפואוהאנתברל"זרורמאןכלו

,היהתוכלמיגורההרשעמםותחנההדוהי(3



שרחןבהיתמיאעלאיבר

אתותרבשיא(6רזעלאיברו

שרחםכח(3ןטקהלאומש

אתפלחןבןועמשיבר(גאנרק

םינהכהןגסהיננחו

אתרמתשיא(7אתפלחיברו

םינפלהמשלגעמהינוחו

ןכםגבקעיןברזעילא

םינזורןבסונקרהיברו

ןכושסונגיטנאןבהיננחו

•הקורבןבןנחויולצאו

ןכותתומכחונבלאעמשיו

אתותרבשיאהדוהיןברזעלא'ראוה(6

יכברלשורבחלאומשאוהןטקהלאומששבושחתלא(3

תורודולםדקואוהותלוזןטקהלאומש

הלוגיניידארקנהאוהאנרק(ג

אסודןבאתפלח'ראוה(י



תע

אקושבשרוד(6יאזעןבםשו

ההותבשוי(3אמזובןועמשו

הקדצברבדמלואשאבא

אהאהןבו(גםלושמןביסוי

הנקהןבאינוחניברםג

ההשיומעןומיסןבהדוהיו

היננחיברביסוייבר

(יןתניברבררבאחאברו

(יאנומיבר(2יאמיסןבםחנמ

הירבטיקושבשרודהיהשעדוניאזעןבןועמש'רןיינע(ל

'ררבעההותובשויאמוזןבןועמשהיהרבכורמא(3

וכועשוהי

ויהונרמאשומכהיסנמןבןועמש'רוסלושמןביסוי(ג

אשידקאלהקםיארקנ

אבארבןתנ'ראוההזןתנ'ר(י

סישודקלשןנבארקנהאוהיאמיסירבםחנמ'ר(ה

,ךיהימלשורישיאאנומ'רו(ו



ןתנלאןבילבבההינוחנ

(6ןוידרתןבהיננחיברו

(גןתנוייברו(םיקייבר

ןויצרהבבשוי(יאסיייבר

(יהיתתמןבןהכהןנחוי

ןויגהםיענןהכההדוהיו

הימחנןבלאעמשייברדוע

תינטבןבלואשאבאהיקזה

(יאישנמברםיקילאןביסוי

(:תינבתהבוטוהבאיבררחא

היהתוכלמיגורההרשעמ(ל

רמהשיאםיקי'ראוה(3

רזעלאןבןתנוי'ראוה(ג

אוהימלשורישיאאסיי'ר(י

יאנומשהאוהתויתתמ(י

םירחאםינבולאצמתהנהואפילחתרבאישנמבראוה(י

אבישומכאישנמברתלוז

םילעופהתארכושהקרפורמארבכיכהיהתינבתהבוט(ז

'וכווניבאבקעידהירפושןיעכוהבא'רדהירפוש



טע

(חאחרקןבעשוהייברו

תינשךשמנעשילאןביסוי

החונמרשוזםגשיאםוחנו

ילבבהעודידוע(3םחנמ

החישםיענהאבס(גלאעמשיםע

ילילגהיסוייברדועו

ולםינבאנינחרזעילא

ילדתיבשיאהימחנןכרחא

ולומיסוייברברזעלא

םירעיסונקרהןבעשוהיו

ולובגבאב(יאנינחרבאמה

םירואלצאןהכיסוייבר

--- ---

ינחרקהולוארקשהביקע'רןבל"ראחרקןב(6

יאננהןבםחנמ'ראוה(3

הוהאנינה'רדהינתה(ג

אנינחרבאמח'ראוהאמה(



(3אפלחםגו(6הדוהיןביסיא

םירהרקועינמחנרב(גהבר

הפצמהשיאןועמש(ייוליבר

ירצמהלאמנח(יקחצייבר

(1הפחנףסכםוסרחןברזעלא,

כ"גארקנוהירארוגןביסיאכ"גארקנהדוהיןביסיא(6

לאללהמןביסיאכ"גארקנולאילמגןביסיא

ארגארבאפלחאוהאפלח(3

ינמחנרבהבראוהםתסהבודומלתבאצמתשםוקמלכ(ג

ףסויברלוםירהרקועולםירוקויהוףסויברלשורבח

ידימלתמףסויברוהבריכעדתוהלעמלרכזנשומכיניס

הבישישארהרוהיברהיהשםחאנוהברוהדוהיבר

הדוהיברהיהשיפלעףאוארוסבאנוהברואעדרהנב

ברהיהשינפמהנההברהאנוהברמרתויהמכחבלודג

הדוהיברתומרחאוארוסתבישיהרבגאישנלבורקאנוה

רבחשאוההזהברואנוהברתבישילאוידימלתוכלה

יברבהיעשוא'רשהארנהברתישארבלבאתוברהתצק

הרבח

אנוהבררביול'ראוה(ד

ינמחנרבקחצי'ראוה(ס

ןכוהונראתורשעל(ו



יסוייברבלאעמשייבר

ירוזשןועמשו(6אבאיבר

השעמשיארלדנסןנחוי

אטרפןברזעלאיברו

"הסוחלטובקןבהירכזםע

אטובןבאבב(3הימחנ'ר

ינרוחהןבןנחוייבר

הטשםיעניעדומרזעלא

ינמתהןועמשספאיבד

בצקהןבהירכזולצאו

ינוחןביסוייברתששבר

בצנםמעתיקסומרודןביסוי

הנושאדגדגןבןנחויו

בצחמהבוט(גיארוהניברםע

הימרירבאבא'ראוהאבא'ר(

ךורב'רבהימחנ'ראוה(3

ויהריאמ'רשונחנאןכםגוהונרמאואצמתשיפלעףא(ג

'רילםינואגהירבדמונלראבתהיארוהנןכסגולןירוק

םשהיהרחאיארוהנ



הנוחםש(6עושיןבןנחוי

ינפלאב(3ףטוחהןביסוי

הנבישיאסטיולוירחאו

ונקאמדרפכברחאיתסוד

יאנעוילאםשואבסיול

ונכלעםיקיןבןועמשיבר

רחושקדצוהיןבןועמשו

ונואשיאהיננחתדפיבר

רחאהדוהיןביסוייבר

רמוהתדתודוסוילבברפכב

רחוסםרחסרוצןמד(גןועמשו

(7דמועלאיזועןבןתנויםש

שמשכול(סעשוהיברו

דמלבשוייסוירב(יאתפלח

אוההביקע'רלשוימחןבהזעושי(6

יתרפאףטוחהןביסוי'ראוה(3

רוצןמדבקעיןבןועמש'ראוה(ג

היהםלוכבשלודגוללהידימלתמלאיזועןבןתנוי(י,

ןיבארבידיאברדהירבעשוהיבראוה(ה

יסוי'רבאתפלח'ראוה(י



אפ

שמוחהםגרתמרג(חסולקנא

שמאלםשמ(גאתפלחאבאו

יעסמלאצמאסאיפפתיב

אלישיברוןיבארביסוי

.יעושךותב(יאמחרבהנינח

היהרסיק

הדוהי'ראוהםתסהדוהי'רדומלתבאצמתשםוקמלכ(3

-היההירזעןברזעלא'רלשודימלתויאעלא'רב

איננחרפכשיאאתפלחאבאאוה(ג

הבישישארהיהישיבררמאשאמחרבהנינח'ראוה(ד

םוקמלכבםתסדומלתברכזנהאנינח'ראוהווירחא

האצויהשאהמבקרפרמואהמלשיברוד"בארהירבדל

ונממלודגספא'רהיהשינפמאנינח'רוילעלבקאלש

.םינשיתש

יתרכזאלהיובאןבעשילאועיבמיטיארהברהרמא

יתמכסהרשאןושלהוילעקדציאלןעיהזירמאמב

דעעדונהוצוצקל"רתואורךיניעורמאמהובםילשהל

ל"צזונושלןאכ



(6רומחבכורריאיןבסחנפ

אלדרבןהכאבאןאישא

רמרבירמוישאבררברמו

אניבררברמו(3רמהדוהי

רומשיאפפברתיב(גרמאבאו

אנורבברירמרבאבאדוע

(יםרמעברואדיסחןועמשו

(אנחברואמדןברזעלא

םרלוקזאיתארקיכדרמבר

אינוקלןביסויןכ(ןועמשו

םרואתוארלסחנפןבןנחו

רמירמרברמהדוהיאוה(3

רמאבאארקנואוהאפפרבאבארמאבא(ג

יאליהארבאנחבראוה(ה

יברדהימיאדהוחאאוהיסויןבןועמשו(י



היכרביברושילעברדוע

יאבהדלא(6רזעלאןנחוי

היברשברםהמעוםינב

יבהאמןבאבסאחאברו

העדישנא(3ימרולאומש

יאבהישנאאלואבאינב

אעדרהנמדיבזבררחא

יתסודיברוןמינבאבא

אעליאיברםגוהדוהיןב

(גיתפדמאחאברהימריבר

אקעביברישארבהייחבר

יתאאבןכאירוגרבאמחבר

(האקיאברו(יהשנמבראפליא

רמירמוהירבאחאברו

אקדיחיברהנתמרבאדאבר

יאבהדןברזעלאויאבהדןבןנחוי'רםה(ה

אבארבימרואבארבלאומשברםה(3

היהיתפדמהימריברםגיכםהינשלבשיתפדמיונכ(ג

בקעירבהשנמבראוה(י

ימארבאקיאבראוה(ה



..(6רמייברויאלעבראריזבר.

.

רמימארברמורמימאו

היננחרבירמ(יסחנפיבר

יאלינחןבםוחנתיבררחא

(יהימרייברוןנעברםג

יאליהארבהבראניטקבר

ארבסךזהאשקמ(יסירפא

.יאלעברדהירבאלועןכו

ארפס(1םירפאובררבהייח

ירמברדהירבארטזרמו

הרוצהבוטאבסאבייברו

הימלשרברמייבראוה(ל

םהינשלבשריעהםשיונכואינורגהמרזעלא'ראוה(3

אמהןבסחנפ'ראוה(י

אפילחתםאיכםשןיאםאואפילחתרבהימרי'ראוה(ה

אצמתשומכולויהםינב'דכ"ארחא

הוהריאמ'רלשודימלת(י

..הוהשיקלןבןועמש'רלשודימלת(ז



ירבדבהנענןרהאבד

אדיסחארטזרמהידבועבר

יריעזםגאלישבררבהבר

אדסחברווביאםוחניבר

וינבאקנירמואשישקרמ

הדמחאשונוגבןמחנברםג

.

יאסוקבןבהדוהייברו

:::.וינפלומלאבארבףסויבר

אסחברורמירמרב(3אנוה

(גקחציברוהירבסחנפבְרּו

אסודןבאנינחיברםשו

קחרממאבאבררבאמסבר

אתרמרבלאומשבר(יסומלוטבא

קחקוחילעאמחרבימרו

תקזחקרפאתיאדכןנברדאתרעמןייצמהוהדוניינעעדונ(6

םיתבה

רמירמרברמאנוהאוהאנוה(3

אדאברדהירבקחציבראוה(ג



אתקררבאמסברוימאבר

ןויכסןבהדוהיאיינואבר

אתולגשירהימחנאנבר

(6ןוירוגוףסויברקרופסאבו

אבאיברבהדוהייבר

ןוילערהמדרויןיריטפןב

הבהארבאדאברןמלשבר

לאומשתבדהירבירמבר

אבקערמו(3לחררבירמאוה

לאעמשייברביאנייבר

לאקזחירבימראבשרבבר

המכחאלמלאומשד(גהובא

ןוטישאןבןוירוגאוהםאונלקפתסנהזקרופסאןמדןוירוג(6

םהינשונמשםינושםייונכבםונאצמשינפמוהטמלרכזנה

יוגהילעאבוםיוגהןיבלתבשנוהתיהלאומשתבוזלחר(3

רוסיאולוארקויוגותוארייגתנוןבהדליוהרבעתנו

ק"מוארתבאבבבםגתובותכבוארוקהיהקרפןייעירמ

הובארבאבאאוה(ג



יריבןמדיתסודיבררחא

אמסרבאחאיולהןיבא

ירפסןמדאבא(6אביבחבר

(3אנונמהבריאנוסמעהימחנ

הירבאמחוהובארבהבר

אנחרברבהבר(גקחציברדוע

ימוחרברהימרירבהבר

הנוייבראנוהבררבהבר

(יימישברהרוחסבררבהבר

אלוערבהברןתנרבהבר

(סימויבטברויתארבהבר

םתסדומלתברכזנהל"רהזאביבחברהיהישבושחתלא(ח

וניצמ'יפביכהטמלונאבהשיקומרוסרבאביבחבראוה

בריליעתשאאביבחבררמאםילעופהתארכושהקרפב

אלתרפדארוסמאביבחברלבא'וכויקמרוסרבאביבח

הנההזןיאםאוולאמדחאאוהאמשונרמאותואונינמ

ויההשלש

בולחרבאנונמהבראוה(3

ןאישארבקחציבראוה(ג

אבקערבימישבראוה(י

הארנימויבטולןירוקןידישאבררברמשונעדייכםג(



אלבטיברםגויטוזהבר

היקלחאבאירמרבהבר

אליאיברןנחבררבהבר

יבזשברולאומשרבהבר

היעשוהברולממרבהבר

יבוטברהירבםעהנתמברו

האהושמאדאבריפפבר

יבאפינבלאעמשירזעלא

האניגטרקאנחיבר(6םיפר

ןבןמחנברלרמאנוהו

האלדגמקחצייבר(3וארד

(גןיבאיברןוטשאןבןוירוג

אדגרבאישנמבראגחבר

(ןבואריברויבאוסילוטנא

רחאםוקמוארתבאבבבםתסהזםשוניצמשהמיפלונל

ישאבררברמלשןכודלםדוקןכומשששיאםשהיהש

אפפרבםרפראוהםרפר(ל

אפפרבוארדאוהוארד(3

אנוהבררבןיבא'ראוהןיבא'ר(ג

ילבורטצאןבןבוארארקנהאוה(י.



הפ

(זאדבזינבהדוהיםגאבא

ימוחנבררבימוינמיברו

אדארבאחאבר(3אראיבר,

ימידבארבאנניחברדועו

הרזעהבוטאבארבאדאבר

ימשלםקאבארבקחצייבר

*אריועבראמחרבףסויבר

יקמרוסרבאביבחבררוסא

אדפברוקחצירבןמחנבר

(ייקירוטפאיבר(גאחאיברי

איינעברווינפלויבאו

יקנהאזיזרבאתיביבר

הירכזרבימוחנבר(יביחרס

אברעמרבאפילחתבררחא

היעשוהרבןתנברארמגבר

אדבזרבהדוהיברואדבזרבאבא'רםה(ה

אפפרבארא'ראוה(3

אפפרבאחא'ראוה(ג

יקירוטפא'רדהובאארקנהאוה(י

אפפרבביחרסאוה(ה



אבריחאםירועשברו

יתבשיברוךנרפיבר

הבחרוימארבןתנבר

יתאברואריעזרזעלא

ארפקרבהירבאמסברו

יתפשלעינוסמעןועמשו

ךרועלאקזחירבאמחברםוק

ישנמברדהירבלדגברםע

ארפסברוויחא(6הדוהיבר

ישובלרואימירבארבקחצי

הישרשמברויאכזיבר

ישרקרהמאבה(3יגחיבר

היבוטרבארטזברתובטבר

אניטקבררבלאינדברו

הימלשרבאנניחבר(גשיכר

ישנמןברדהירבהדוהיבררמולכ(6

היהימלשורישיאיגח'ר(3

אפפרבשיכראוה(ג



אנשישרבימידבר(6יסאיבר

יאלמשיברןהכברו(3ןמחנ

אנוהברדהירבאחאברו

תומיענבםגאנחרברבקחצי

יאלמיברןתנרביסאבר

(יתומשהבראחפנקחציו

היננחברקידצהןמינב

תומכחשיאאמחרבימאיבר

היואבריסיארבאנחו

(סוידליהייחברואחאבר

רלשוידימלתמםהוייאינייד'יארקניסא'רוימא'ר(6

ןנחוי

אפפרבןמחנאוה(3

שיאםשאוהיובדחא(ג

ארקנואחפנקחצי'רםסרופמהומשולויהםיברתומש(י

ארקנורזעלאןבקחצי'רכ"גארקנואליקחרבקחצי'רכ"ג

אתתעמשדאחאןבקחצי'רכ"ג'רקנואלבטןבקחצי'רכ"ג

אתדגאדסחנפןבקחצי'רכ"גארקנו

היואברדהירבהייחברוהיואברדהירבאחאבררמולכ(ס



הישאייברדוע(6אנהכבר

וידיןיבםשאצמאאפילחתלא

ויהוינב(3אחאבראנוהבר

וירשימלתלעלממרבאבא

ויכלמברהיכלמבררחא

ץבורםניביבטרבהיקזחבר

ויחיםבאטרפהשלשו

ץבקמהןהכרבןמחנבר

םיננרביאלערב(גאבאיבר

ץבעייברםעהיינביבר

םינובנהאנוהבר(יידיאבר

םינוחםשהעבראןיבאינב

:f)ונרכזשומכויהאנהכברינש

וינבמואפילחתרבאחאברואפילחתרבאנוהבררמולכ(3.

כ'גרכזנההימרי'רןכוהלעמלרכזנהאישנמברדוע

.רחאאפילחתםשהיהםאאלאהלעמל

..םיימלשוריישנאהיינב'רואבא'ר(ג

ןיבארבאייח'רןיבארבאנוהברןיבארבידיאברםה(י



םנכשמב(להייחיברינבו

דועוימישבראנוהברםמשו

דועסלףסויברתיבלאיתדרי

ףסואהבראפפבר(3וינבו

רועסיךומתירמואחאברםע

(גףסויבראוהםמשואברינבו

.יחראילעאצמאאחאברו

ףסכמבוטיהיארבתובאסע

(ייחאברםהםינבייבאלו

םהכןמחנברלויביבברו::

יחורייחארטזרמו(יןיבר

דומלתהמתומוקמתומוקמבםיאצמנהןיבארבקחצי'ר

םיתעהקוצבונחכיפכ'יברונצבקשומכםונצבקונאו

רבלאומשברהייחרבימישברהייחרבאנוהברםה(ה

אחאברוףסויברדהירבהברוףסויברדהירבאפפברםה(3

דומלתבםירזופמהףסויברדהירברמוףסויברדהירב

אברדהירבאחאברואברדהירבףסויברםה(ג

ייבארביביבברוייבארביחאברםה(י

ןמחנברדהירבארטזרמוןמחנבררבןיברםה(י



םהילהאביפפאנינחבד

(6האפסותהברואבאיבר

םהיחתפלעימארבןנחבר

האזוהאנינחברםרבבר

האנזוחמיבחונבללה

ינויעברלוגעןבאנינח

םירמאמיאןבדועלואשאבא

ינמיברומשושיטפןבו

...םירעבקעירב(3אחאבראב

םיוןופצובלחיברו

ימעןיבןבעשוהיברלו

עגפאזאוומש(גאנוהברו

ימחלןתונאנניחרבאנוה

ןכארקנדחאלכיכהברלואבאיברלבשהאפסותיונכ(ל

בקעיתברבאחאבראוה(3

עשוהיברדהירבאנוהבראוה(ג



עגרחונמיבאנוהברו

עגיאלו(6ההיבגברץירה

אתלומהדוהירבאנוהברםש

ויצלחאצוי(3אנוהברלצא

התעךותילאבוןתנברלש

וצומואואצמאןנחאבא

ימארבהייחיברינארה

ויצהןנושאנהכרבאבא

ימריחא(גאפפינבראשו

ןנחיברףסוירבימידבר

המודךאלמאנזברבאנחבי

ארק(יאמחיברהייהיבר

ןנחלותותשלםהףסויינב

אסיספןבההיבגאוהילואוליתכיבמההיבגבראוה(ה

ןתנברדהירבאנוהבראוה(3

.ןוגכולםיסחוימהםינבהרשעמרתויאפפלאוניצמהנה(ג

אפפםשהיההנהואפפרבאמח'רואפפרבאנינח'ר

ףסוירבאמח'רוףסוירבהייח'רםה(י



הרותהןייםולשרבהדוהיו

יאסודןביסויאבאואיבה

ארמזןביסוילאבלחשבד

ישעמזחאדאבררבןיבר

הדוהיןבסופפםגינארה

(3יסיעכמןשההקמ(*אעיבגןב

אדיבזרביסוייברדועו

אלסברלשויחאהדוהיבר

הרקמבוטאמחלרביסויו

•הלצעילבויחא(גיוליבר

יניילולרבהייחלאקזחיבר

הלחהיבקעןבהיננחו

ינעמל(יתדפןברזעלא

אבוארקאפפרבאמחםג

ינומקשהןועמשןדוייבר

וניצמלארשילכקרפבוןכומששוניצמהברתישארבב(6

אסיספןבההיבגולןירוקש

ימיבםינענכוםילאעמשיוםירצמםעוחוכיולאזמור(3

סורדנסכלא

אמחלרביול'ראוה(ג

ןנחוי'רינפלותואובישוהשאוהתדפןברזעלא'ר(י



אנינחרבהדוהיןביחא

(fומקעוצהדנהןברזעלא

אבחנאלאבארבןמשברו

רמשנםשיזפןבןועמשיבד

אסיביברונבהדוהיבר

רמאםולשונבאמהיכו

הסכדובכונב(3היעשואזא

האשרנאדאברםגויכרד

השעדסחימידבאיברו

האזוהאקורבברהנהו

ירדנסכלאיבר(גידודמהוב

האקטופקלאומשברדועו

יראכםקיניהרביסאבר

אריזנןועמשויאטפשיבר

ירפכהרפכןביסוייבר

תארכושהקרפבאתיאדכשיקלשירתומלעומהנל

עדונהןיודנלע(6

אסיב'רבאמח'רבהיעשוא'ראוה(3

םשןייע



ארזעברינמחנרבהדוהי

ינבםהש(6ןנחויהימרי

(3ארגאןכםגםמעורזעלא

ינשןיבןתנרביסוייבר

אניבזרבהדוהיםירבח

הנחמב(גםירגןבהדוהיו

אנניחובהדוהיברדוי

בווחאואליפןברזעלא

אנרפיברימוינמרבןתנ

ברעובלןותמיברזאו

הקשההוצונביתסודיבר

הקוחהאשישקברדיו

קסיארבירמלאינתכשמ

הקלחהלא(?ןדויאבא,הדש

רזעלאןבןנחוי'רורזעלאןבהימרי'רםה(6

"ישנהלכקרפב'תיאדכהוהאבא'רדהומחארגא(3

םשןייעןיקילדמהמבקרפעדתהזתבסוהרעמהןמותאצב

ןדיצשיאןדויאבאאוה(י



קסעםשאבארביסוייבר

אשישברו(6ןוזהןבאנוהםע

קספאלוידיאברדהירב

הששםימייהיאובןמינב

רצעימעיארוהנןביסוי

השגרמא(3יטוזאנונמהלו

רצבמאסחבררבירמברו

וילאןיכהאייחבררברמםע

רצמרמשמ(גםיריכיבילו

וילכםעידיארביאליהנבר

אבבןיתמהויחא(ילאומשואוה

ןילובגבםשילוקפהןועמש

ובכרוהדוהיבררבקחצי

רקח(ייסוירבםחנמוהלע

ובטאנוהבררבןנחוילע

ןוזהובאנוהבראוה(ל

יטוזאנונמהבראוה(3

הבורמקרפבםיריכ'ראוה(ג

ידיארבלאומשל"ר(ד

סמידרוכ"גארקנויסוי'רבםחנמ'ראוה(ה

12 *



רקעאוהםג(6תפירבןמינב

םהישארבאנוהרבןמחנבר

רקעוילגר(5ןימינמברתוארב

םהינשו(גאנוהבראברדועו

יאוילרבאנוהברשינרבריעמ

םהב(7יארתויארתןברזעלא

יוורמואה(•ןדבאאקירזיבר

האודנההדוהיולאננחבר

(ייאויזיבריאמהוזויאליז

אוערבאדאברםשילאבםג

אנתמבררביובדחאברןכו

הוצמרמושאיסחמרבהבר

תפירבןמינב'ראוה(ה

הייחובןימינמבראוה(3

שינרבמאנוהברושינרבמאברםה(ג

וילעןמחנברירבדוהצילחתוצמקרפותומוושנעאצמת(ס

אצויכלעוןדבאוהוארקרצקלוןדויאבאהיהומשוןכםג

.'וכוויפםדאהתפילאםלועלרמאנהזב

תוכרבףוסבדחיםתשלש(ו



אצ

אנזיברבקחציברשגנרחא

תישארמאבתדפןבןועמשו

אניבארברזעלאיברםע

תישאבלאבארבבקעילו

תיששערוא(3הירכזןבןכו

ןיחישלצלסונירמיברו

תלישרבלאומשברדועאיבה

(גםיחנוינבהדוהיוקחציםש

תלסמלערחאימישברדוע

ןגנכךלהתמאעדרהנ

תלחמלעישארבימישבר

ןגמשיאכאדיסחאלסבר

הרוחסבראיקורפמאבר

ןגמלרצןורפערבהברםע

הרפהתאהגנשרושקרפותבןיינעווניינעאצמת(6

'רסעהלוגלוהורגששלטובקןבהירכז'רלשונבןבאוה(3

האורהקרפןייערפכןביסוי

הירבהדוהיברולאומשברדהירבקחציברםה(ג



אריעזרבהיעמשבררחא

אפילחתברארטזרבאבאו

הרוחסםינועטימיבארב

הפצהאניחרילאומשםג

ינששיבלמידיארבאנניח

הפכךות(חלאומשברהשמה

ינשהוקחציבררבדחא

אחארבדחאוהדוהירב

ינעאלשיאיאטרססרבדהא

החמשךותמוארטזרבדחא

סידרויה(3אפפברהשלשל

החנהארק,הברעהךרד

E,םידידישארלאומשרבדחא

ישילשהואבארבדחא.:{

סידעונםשןתנברדהירב

:

f).לאומשברהדוהירבלאומשברקחציבררבלאומשברםה



ישורדלאאסחתברבאמה

תולגעלעינארהםישנא

ישארףוכאםלומלוםירבוע

תולהתואבארבהימריבר

הנועימוינמרבףסויברםע

תולכשומאמחרבאבקעברו

הנומהיכרברבאנוהברו

תוביתזאותויתואלםיגת

הנובםוחנרבלאומשיבר

תובוטאבייבררבןנחברו

הירבירמברוויתולאש

תובושתקיפמאנהכברד

ארוקאפפרבאנינחיבר

תואלםהלהיאריקוספ

הרומםכרדאנוהוב(ההייחבר

םקזאאנהכרבאנניחבר

תואיוילאאבארבהייחו

אנוהברדהירבאייחבראוההייחבר(6

אנינח'רבאחא'ראוה(3



םקיראלאב(להירכזיברו

קבהזאןוששרביאמיסיבר

קבדויחאבשיאלואשינבו

לילםצעבו(3ןתנויויסוי

קבאתמםבןדאבאריעזבר

ללהלוקבאתייחרביולןב

יברבלאילמגןברינבו

(גללהיברהאישנהדוהי

יבקיראהיאנכעןבןתנוי

איבהרניאמסחןבןתנויו

ונביסוייברםשאברתא

עשילאסגרזעלאיברלש

ונוקבהואםיפנכלעב

סליקבאןבהירכז'ראוה(

לואשןבןתנוי'רולואשןביסוי'רח(3

'רלשונבלאילמגןברינבללה'רוהאישנהדוהי'רםה(ג

ףסויברדהירבהימחנבראוה(ד



עשעשיזאירצעןבהשמו

לכתסמוהירבאנוהברםע

עשאלןיעוףסוירבקחציב

לכואאנחרברבלאומשבר

ושיגיוידפסורכלצא

לכורתקבארחא(6םוחנתלאםג

ושוחיוןהכןיטנואילץור

אתאימידבארבלאומשםג

(גןוביברואחארבבקעי

אתמרפשונביסוייבר

ןובשחהףוסישאבר(יאניבו:

םמשםלענםיברםהמעו

ןובשחתוכירבכתובישיישאר

וכערפכשיאהייח'רדהירבםוחנת'ראוה(6

םהםימלשורי(3

םהםימלשורי(גי

אלםנמאילבבהדומלתהירבחמםהישאברואניבר(י

רברמי"עיארובסןנברשאריסויהברימיבוםהוהומייס



םמעשיקלשירד(האקוניםג

האררענוילאךיניעאש

סמותרחארבעאמוחנתו

יאביניעזחתןכרחא

ארוסךרדאתידבמופךרד

יארובסןנבראיההרבח

הרושהשאראוהאוה(3יסויהבר

הרוסילארמואאנניהיבר

(וידואבאבאנוהבריראמבר

אצמואןמאניברוןנחבר

וירבדבחצ(גיאנתסוביברו

הבישישארהיהישאברוםתהנםהירבחורמירמוישאבר

דאמםימיךיראהיכהנשםיששארוסב

קרפומאיחאןנחוי'רלאתוקזחהויתובושתןיינעעדונ(מ

אבארבהייה'רהיהוברותוינעתדאמק

וימיבוד"ערדתנשדעהנשח"לאניבריחאשארלהיהאוה(5

ישאברימיבובוררדוסולחתוהםאוילבבדומלתהםתחנ

ונרכזשומכאניברו

לאעמשיתוכלמהרבגבורקברכזנהקחציברימיבווימיב(ג



אצמאםמעאנוהרמאבררמ

אניעבראבררבלאומשבר

הצרנרשינפלש(חקחציברו

אנומיסברםהמעיאסובבר

םינורחאתאווידימלתו

הנושומשועדונה(3אנשישבר

םינושארכאלךארקיברםע

עבראמזאץראהןיעהסכ

םינואגהתונחםיאבתוחור

עבטבםגרדסבןושארה

דוקפרהנמאבאנניחבר

עבקלהאםשויאנורטנבר

ךלמתבלאעמשיךלמחקלווהודימשהוסרפתוכלמלע

האשנוהרייגויאנתסוב'רלאהנתנוסרפ

אציסרפתוכלמדימשהשרחאלבבללאעמשיךלמאבשכ(ח

ואשנוודבכוזאהבישישארהיהשהזקחציברוילא

הישרשמברכ"גארקנהיה13



םשרשא(6יאליהברהעבראםע

דוקפאםש(5לאומשברהשלשו

םשרגמב(גףסויברהשמה

םיסנבדמולמםהמדחא

םשרנלובגב(7אנוהברינשדוע

םיסוהםניבהיננחברינש

יורטנברוםייחברהייחבר

םיששםבבקעיברהשלשו

לאשימבררביאליהברינשהיולהיאליהברםהמדחא(

בררביאליהבריעיברהיראמבררביאליהברישילשה

היננח

דחאוישאברלשורבחרמימאלשוינבינבמםהמדחא(3

ןבינממםלענישילשהועודיהינפחןבלאומשברםהמ

אוהימ

ברינשהוהייחבררבףסויברםהמדחאףסויברהשמה(ג

יבאהדוהיברוםיסנבדמולמהאוהוהדוהיבררבףסוי

והילאשדיעהולשרפוסהיהשןואגארירשברלשויבא

םירחאההשלשהותוברםימעפהזףסויברתבישיבהארנ

םתובאםשונעדיאל

םשעדונאלינשהוקחציבררביולהאנוהברםהמדחא(י

ויבא



הצ

יוטלפבריאנותאברינש

םחנמבר(6יאמוסיאברינש

(3יומיקברינשוהיתתמברו

(גםחנירשאןואגיאדוהיבר

..השמברולצאוןרהאבד

..םהנאםבהיכלמברינש

השנמבר(יקחציברינשדוע

(יןושחנברקדצןהכברינש

השחיאליולהיביבבר

ןושליחצסש(יחמצברינש

וירפסםעןואג(זהידעסבר

ןושיאריאמםינימלתובושתו

יכדרמבררביאמוסיאברםהמדחא(ל

יאנוחאבררביומקברםהמרחא(3

רמולכםחנירשאונרמאוןכוהונראתןכלהיהרוהנאיגס(ג

ותאןיאורשביניערואיכםגהיהלודגםכחיכולכשרואב

ישירבקחציבררחאהו,הייהבררבקחציברםהמדחא(י

קודצרבןושחנבראוה(ה

ןואגחמצברדחאויוטלפבררבןואגחמצברםהמרחא(י

קודצרבןושחנברלשומאןבהייחבררב

יאכזןבדודהלשםיתעהקוצבארוסתבישיהלדלדתנשכ(ז



ןיריפסםהתותלאשויאהאבר

בוטםויברוםש(6יראמברינש

וירהאארייק(3ןועמשיבר

בוטרןגכןהכיכדרמבר

יאנורטנרב(גאבראדאברו

בוטהלאבןיביצע('םהרבאבר

הידעסברםשמאיבהוםירצמלאזאאתולגשירהיהש

תוכלמלבורקיכ'זנהדודינפמרתסהל,הידעסברךרצוהו

זאוםינש'זתואובחמבהידעסברהיהוהיהרשועתמחמ

קודקדבםירפסוןינימלתובושתםגויתולפתווירפסרבה

אנינח'רערזמהלישינבמהדוהייעושמהידעסברהיהו

רכזנהדודהצורהיהשהתיהםתקולחמתבסואסודןב

ותעדבאוהקסופהיהשםינידבומעהידעסוניבוםיכסיש

ןידכאלשםותחלהידעסוניברהצראלוםכחהיהאלש

ד"בארהתטשמ

יולוהאהוןהכםהמדחא(ל

תולודגתוכלהרבהוןואגךמסנאלארייקןועמשיבר(3

אקנירמכ"גארקנהזאבר(ג

ארירשבררבםהרבאבראוה(ד



ינפלהיקזחבר(אנינהבר

(7הברבר(גיאנניחבר(3יחאבר

ינפלומלןושארה(:ייאהבר

הבהבזעבברםולשרשבר

יאדסחברוםרמעברקודצבר

אבדוע(זהדוהיבר(ירשבמבר

ידשןיבורכזו(חארירשבר

ןואגיאהבראוהונבםשו

ידילבדעתובוטהברהרשא

אישרשמבררבאנינהבראוה(ה

היהןהכיחאבר(3

םהרבאבררביאנניחבראוה(ג

ימארבהבראוה(ד

דודרמןבייאהבראוהןושארהייאהבר(ה

יומיקבררברשבמבראוה(י

לאומשבררבהדוהיבראוה(

היהשהארשכוהנשהאמםימיךיראהןואגארירשבר(

ייאהברווימיבואסכלעונבייאהברהלעהםימיךיראמ

הרותץברולארשילתוברתובוטהשעוהנשטייצןכםגיה

ארירשבררבןואגיאהברהיהווינפלשםינואגהלכמרתוי



ןואוהכרסחהלארהא

בבודןשייתפשםהינבןיי

ןואשךותמםילדםיכלוהךא

בבוהישורדףוסםשמהנפא

רפסמןיאדעיקיעמוזאךלוה

בבוסזנכשאותפרצןוי

רפרושמםיבוט(חהעבראהארא

רפחתאלןעמלםשתעבוצ

היהדודינבמוןואגהדוהיבררבןואגהיננהבררבןואג

לאיתלאשןבלבבורזינבמ

חרזמהץראמועסנםימכחהעבראםההעבראההלא(6

ברינשהולאישוחברדחאהםשםיבובשנודרפסלתכלל

השמברוומשעדונאליעיברהוהירמשברישילשהוהשמ

לעבהיהוראמראתתפיתשאאיהוומעותשאהתיההז

ןשבמ'הרמאהלבישהוהייהתהתעבםייחםיבםיתמה

רכמנףוסבלוםילהמצעהליפהוםיתולוצממבישאבישא

הבישישארםשהיהוהאירדנסכלאבוכזנההירמש'ר

םיטסלהםורכמוץראהימעםמצעוארהםירחאההשלשהו

השמברוסאשנוםלדגםתמכהךלמהעדישכולוזבדרפסב



יפשךלאדרפסלארחא

אבוטרוקלומףונהפיהדשבו

יפלעעגנ(האישניאדסחבראב

אבוטרוקוינלכאברוח

...רושוזהארמרמאתאזםגףאו

הבוטרוכוהשבדךתלמחק

רושלערעציתוארלאמצשיאכו

רבדבןיביבלבללרמוא

רושךרדאלוזברעמךרד

רבעיזאתונברלשרודו

(ילאישוחברדיגנלאומשבר

רבכםידפנ("ךונהבר(גהשמבר

וניאוןטקהיהוךונחארקנהניפסבןבולהיהרכזנה

דובכוהמכהבויבאירחאדרפסבלדגלבאהעבראהללכמ

ד"בארהתטשמלארשילתוברתובוטהשעוךונחברארקנו

דודתיבערזמידרפסםכח(6

בורקברכזנהלאננחיברלשויבאאוההזלאישוחבר(3

הלעמל'ירכזנהםימכח'דהמםהולאהשמברולאישוחבר(ג

לדגךכרחאשאלאואןטקהיהךונחברוודפנוובשנש

אבוטרוקלאבשכומצעהשמברםגראמהמכחוהלעמב

היהאלךאןתנ'רומששלודגדיסחםשאצמהרפנשכ
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לאננחוניבר(ףסוהיבר

ךורביברבםשקחציברו

לאושלכלקיפמלודגםכח

ךוראונינעש(3קחציברדוע

םבותאיגןבאהדוהיןב

ךורבאוהקידצןבףסוייבר

לעזאמויתכסמבהכלהדמולהיהודומלתהתמכחביקב

ברםקותומלשבהשרפלעדויהיהאלוהליבטהאזהלכ

תוליבטוהלושפ'רולרמאותויוזןרקבבשויהיהשהשמ

שריפונממולאשרשאלכווילעוהמתוירבדתאועמששכו

רמואהיה'רןתנ'רלרמואשיאהיהשכהאלהוזאמוןגוהכ

והולדגוירמויבראוהקששובלהותואלבא'ריניאינא

לדגונרמאשומכךונחבר(יהבישישארוהומשו

ףסוייברןבדיגנהלאומשברלשוברהיהאוהוהמכחב

הלעמבלדגךונחבררחאוהנושארבןאכב'כזנהאבוטרוקמ

היהיולווהומכאוהםג

רכזנהיולהדיגנהלאומשברןבאוהףסוהיבר(6

ראמגילפהןושלבלבאהיהלודגםכחתאיגןבאקחצי'ר(3

ןוגראודרפסבםהבםיגהונםידבכנםינוזחהנשהלכלרבה

סייאהרתיוהאיליקסיאבםג



הצ

םכגלעדועקחציברהשלש

(חםיסנברוןיידףסויברו

םבטוקלעבבוס(3ךורבברו

םישמ(גינולצרבקחצייבר

הינאדןכודלעןוזחתוריש

םיסושדימהרפנ("הירמשבר

התושרכזנהדיגנהלאומשברהיהותועצמאבםיסנבר(א

ןואגיאהברלשוימימ

ןבאיולהףסוייברלשורודבואוהרחואמרכזנהךורבבר(3

ותרותלעףסומתינויתמכחבלודגםכחהיהוהיהשאגימ

ףסויוניברךיראהשאלארודהילודגוהיםהינשויהו

ורודבינשיולהףסוייברלןיאוהנשו"טומכוירחאםימי

.םלועהלכב

רעהאינדתנידמבהיהללוכןיידואוהןבוארןבקחצייבר(ג

םיקרפשריפוםיברםינוזחותורהזארבחוותומםוי

הילאבןבקחצייברוותמכחלעםידיעמתובותכתכסממ

תמוםילכורהתפוקוארקרפסרבההנושאר'זנהןמדחא

.ומילשהשםדוק

הלעמלןוילגב'רכזנהםימכה'דהמדחאאוההירמשבר(י

ןנחלא'רבהירמשברארקנהאוהוודפנוובשנרשא
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הינאב(fיספלאקחציבר

שגפהנחמבדמוערבוע

הינאתתבלאדומלתהרצק

שגנומעןהכלאומשבר

שאגימןבא(3יולהףסויבר

ולצבםידימלתרחאלכו

לילגהיתיבוסולדנאבםש

ולהאבשיאםיברדועםינבר

ונרמאםנמאויקספתלעמועודירכזנהספלאברןיינע(6

למאתואדרפסלומםילרבעמאוהספיכהינאבאבשוב

ולאגוטרופתוחכנלבורק

,השמוניברוהיהןומיימןבהשמוניברלשוברףסויבר(3

הזראתבוראתותולודגוילעבתכהנשמהשוריפתלחתב

ףסויברהלשויבאםשוהיהספלאברןואגהידימלתמו

ב"יןבוםינפאושנוםכחןכםגהיהושאגימןבאריאמ'ר

קחציוניברינפלהרותדומללרכזנהףסויוניברךלההנש-

ולידגהווכמסוהלילוםמויוינפלדמלהנשןייויספלא

ירבדיפל,הנשה"לואסכלעבשיותומרחאוהמכחב

ד"בארה



טנ

ךלמינפללדגוםקילול

לילכולוכ(האישנהדוהיבר

ךלוהםותבואפרםחררשא

םילודגהוידודויבאומע

ךלהןעשמףסויהשמקחצי

םילשמ:קודקדגויחהדוהיםש

םילמבךזומשהנוייבר

חנ(גלוריבגןבהמלשיבר

הרשמוהצעישרויןיתובאארזעארקנאישנהדוהיבר(6

יבשוימםהשאיההלבקותורחאתויכלמוהטנארגתוכלמב

ורבעולאעמשיץראבדמשתורזגושדחתנתעבוםילשורי

ברןח'הןתנןכתושעלדרפסלםיתשלפץראמםיקיצמה

דעבוניגהו'זנהויבורקןכודרפסךלמיניעבהזהדוהי

םתובשומבםהלרואהיהםדעבותורסומוקתנוונמע

לכבוטשפםהירפסרשאוקודקדהתמכחישארהלאלכ(3

לארשיתולילג

ןוקתרפסותוכלמרתכתלפתויבלרומשרבהרשאאוה(ג

ותמכחלעםירומםיברםינוזחושפנהתודמ



(ללהסןבאףסוייברםמע

הנזאאלןה(3ארזעהשמיבר

להבנ(גארזעןבםהרבאיבר

ריאמיבררחאותעקוצל

להקלשארונבבהואיבר

ריאשהאלש(דיולההדוהי

ייחלבוללכאלשםעונ

ריאמבהזירוטןתנימע

ייחםהבשיאיננערחא

היהםימשאריולודגןטייפולודגםכח(6

ארקנרפסרבחוןטייפולודגםכחהיהארזעהשמיבר(3.

האיליקסיאבויתיארינאוםשובהתגורע.

הרותבהמרהותמכחולכלעודיארזעןבםהרבא'רןיינע(ג

םיאלפנםינוזחורפסמהוהנוכתהוקודקדהתמכחובתכבש

ותתימתעשבשונלתמאתנןכבוהנשה"עןבתמורבחרשא

ותאצבהנשםיעבשוםינששמחןבםרבאוםידמועלרמא

םלועהףאןורחמ

םינוזחהוםיענהרזוכהרפסרבחשאוהיולההדוהי'ר(י

לארשיבתוברעבהמודםהלןיארבחש



דומאתודיסחבשיאלכחור

(חייחבוניברומשבעדונ

(3דומלתהרנהמלשוניבר

רואהיהובימעתובישילא

דומחםכה(גלאומשוניבר

(7רואמהלעבהיחרזחרז

םידבןיבורפסו(יםתוניבר

רפסתודיסהבןיארשאתובבלהתבוחרפסרבחרשאאוה(ה

המיענהותלפתווהומכ

וישוריפלארשילכבוטשפרבכווניינעםסרופמועודי(3

םילשהאלשהמשאלאםתלוזןיאתובישיהלכבודומלתב

וירחארכזנהלאומשוניברךכרחאומילשהוייחבאוה

לארשיבורבןידמולהמודדומלתה'יפבולןיאשינפמו

רפסןכםגובחוןכםגושוריפבהרותישמוחהשמה

סדרפה

המלשיברלשותבינבויהםיחאםתיבוולאומשוניבר(ג

ינבםתשלשוקחצייברארקנישילשחאדועםהלהיהו

ם"בשרארקנהאוהלאומשיברוריאמ'רברה

ךכורפסםש(ד

תוברתובושתותוארוהורשיהרפסאוהםתוניבררפס(י



רואשהבןיא(יהמורתלעבו

םידבאלברב(3ןושמשוניבר

הורןגכםושרגוניבר

םידבשובלשיאהארמוירחא

הוצמינודאהמרמואו

(גידנוריןבםירהאוההנהו

הוחתשאוהצראדוקאו

ידעאבזאהרותירתסלכבו

(יןומימברןבהשמוניבראוה

ידעןוקתרדההמכחלרוא.,

יברומשבסוהוריאמ'רבבקעיוניברומשהיהוולואצמנ

םתשיאבקעיםושמםת

דעתורהטרדסתלחתמשריפוץינשתופסותרבחשאוה(3.

הרפףוס

ותמכחתלודגהמסרפתנרבכןמחנןבהשמיברברהםכחה(ג

הפלעבשהרותבםישודחוהלבקהתמכחוהרותהרואיבב.

שיאםתואוניארונחנאורבחרשאםיברםינוזחבונושלו

תמאתנשהמיפכםלוכויתועדודאמאשנוםררשיוםת

תוקצומיניסרההבעמבםיתעבשתוקקוזמםיברתברעשב

רבחשמשרואכרואלארשייניעלריאהןומיימןבהשמיבר(י-



ןומאאונמ(חףסוכהדומלתו

אותדלומריעאבטרוקמרופסןמורבעבותורחבתישארב

המוצעתללוכהמכהלעהרומההנשמה'יפ'םירצמחרזמה

ירפסוארפס.ימלשוריהוילבבהדומלתהללכשהמלכב

ותעידילעהרומההרותהנשמרפסןכרחארבחואתליכמו

יוצמהרפסרבחו'זנהםירפסהוללכישהמלכבןינידהיטרפב

האופרבםיברםירפסותלעותהבררפסוברשאםירקעהו

ןיארשאםיכובנההרומרמאמרבחרפוסיאלםהבש

בחרםיאוהותוהלאהתמכהבןהומכרפסולוכתואיצמב

שארבינאיתבתכשומכטישינאובךלתלבדאמםידי

דיעהרבכווהיתבתכירקבוהרבעהבאליכילשהרומה

רבהרשאהרמההתרגאבוילעןמחנןבהשמוניברברה

ןוכייחבשידקבםירמואויהווניקתהןמיתתוצראלכבש

האופרביפסרבחו'זנהמהנשמרפסמ

-
-

-
-

-
-

וניברהשמתריטפםרמארחאהרותתחמשםויבחרזמה

רואוניברוונירומדובכשפנלע'הםחריםגםירמואה"ע

דובכלעול"זןומיימןבהשמוניברברהברעמהרנחרזמה

'רדילוהונבםהרבא'רהנהו'וכוונבםהרבא'רתשודק

וכלהולויהםינבינשודוד'רךילוההידבוע'רוהידבוע

ונירוענימיבהיההזוםהלהיההמעדונאלוהיבשב

ל''צזיטיאירהברהןושלןאכדעוניתונועב

ץ"שףסוי'רומשובושחדימלתארקנהאוהףסוכהדימלתו(ח

-
-



םינופומעונב(לםהרבאםג

ןומגאכחשותארימםשאר

םינברוםינהכהשלשו

ברקרהאדודריאמהשמ

םינואברןשושןבףסוייבר

ברעתנםביולהןרהא

הייהיברב(3םהרבאיבר

ברעממאבהיול(גסורדט

הירקלאבףסויןבהמלש

הפשניצלע(הירמשיברו

הידוהליואר(יביעושןבא

איבהרשאבתכהברהדחיוילארשאע"נהדוהירב

הרומהתלחתב

םהרבא'רהשמוניברלשונבםש(6

ןובשחץראהתווצרפסרבהרשאאישנהארקנהאוה(3

ותלוזורובעהדוסרפסנהמתוחולותוכלהמה

בורקברכזנהיולהריאמ'רלשויבאאוה(ג

יצלעאבשיתרמאןכליטנופורגינארקנהיאהןמאוה(ד

םיגהוניפהרותישמוחהשמח'יפוםירפסרבחלודגסכה(5

אוההםיהייארתיבוהאיליקסיאבוב



.הפשיכיולריאמיבר

רכנוחיררוטעהלעבו

הפלכלףוציצוקמ(לםירהו

רכששייבר(3רשאוניבר

םירוטהלעב(גבקעיברו

רכשהבר(יתרדאןבהמלשו

םירייכדרמו(ייכדרמשיא

הלוגידומעםע(יקחציברו

םירפכודרנםע('ךותמברםג

הלענץיממ(זרזעילאברו

.

ויבאםשולודגתוצמהרפסרבחרשאאוהיצוקמם"רה(6

ןהכםייחוניבר

י"רשאההמוקהלודגםוצעהקספהרבחרשאאוה(3

םירוטהעברארבחמהאוהונבבקעיברו(ג

רפסותיבהתרותרפסרבחשא"בשרהםשברכזנהאוה(ד

שדקהתדובע-

יכדרמארקנהרפסהרבחמאוה(ס

ליברוקמףסוירבקחצייברארקנהאוהקחצייבר(י

תופסותהלעבךותמרזעילא'רומש(5

ומכןרדסימורשיאןמינב'רוםיארירפסרבחשאוה(ה

הטמלאצמתש



(3לאויוניבר(6ץרפוניבר

לאויילאםלושמוניבר

קדצןהכרודגיבאביהו

לאוגורשםיקילאוניבר

קדבאפורברליטאקומקחצי

םותיהןבהמלשוניבר

םותבךלוה(גירזעהיבאו

ןבלקחציברןבבקעיבר

םותחיתוניבםלעבוטףסויבר

הלוגידומעלעתוהגההרבחשאוהץרפ'יבר(6

ירזעהיבאארקנהרזעילאיברלשויבאיולהלאוייבראוה(3

בורקברכזנה

הלעמלרכזנהיולהלאוי'רברזעילא'ראוה(ג

יתצילמבןייעמההתאעדעיבמיטיאייהברהרמא

סלשוגלפומיתלבםושרגןביולסכחהתויהינפמאליכתאז

לודגםכחיכלבאתאזיתצילמירתבןיברבעאלתומכחב

רתויתוידומלבועבטהתמכחוןויגהבהמכחלכבהיה

ירבדביכלבאורירפשהטנדומלתבםגדאמםצעםלוכמ



ןבוחקלףיסוהףולאץפח

רשאיברבקחציוניבר

ןברקמריאמןבלאומשו

רשכשיאללהןבהדוהיבר

ינוקזהןשרדההשמיבר

רשקורשקןוימךודבםע

ינוקתשבכוכריאמתוחונ

רקייברב(6בקעייבר

ינוקזחרושרוכבףסויו

רקישודקהןבהמלשבר

(3אשימרגמרזעילאיבר

רקסיניעךורבןבהדוהיו

םהמעילביריכ'יתרכזאלוםדובכםוקמבגלבלאקחצי'רו

יתמכסהשרחאםויההלאלהשעאהמורחאמרתויסינפמ

וכוןומההארתרשאןושלבהזהרמאמהםילשהל

המלשיברלשוברוהיהםושרגיברלשודימלתבקעייבר(6



השודקתיברבזגבקעיבר

והומכברלאומשןבקחצי

השרומויז(6םירפאוניבי

אוהברו(3קדציכלמןבקחצי

ויחאויבאןובתןבלאומש

והידבועומשוקדצרגו

וחיתוקדצרגההיפיסוהי

וניברויפסכןבד"בארה

ויחבשםעדיסחההדוהי

וניברעממיתונפתע

הצרילילכוםעהנהו

הצקהןמאנובשילמםיאב

הנידמםיחוטבםידיסחתכ

אצויןיאץרפןיאםנהיגלש

היהםתוניברלשונתחםירפאוניבר(ל

ףוסדעתורהטרדסתלחתמןושמש'רהשריפשרחא(3

ףוסדעהרפתכסממשריפוהזקחצי'רברהםקהרפ

רדסה



(6אנירמךרדלעיתבשידוע

םיפוצתגספשארמכרותאו

הנידמהלכהאיליבשיארע

םיפוצתפונםשתבהלשןיעמ

תוריכףרצמןיבלרוכוסלפ

םיפלאלותואמלבלימכח

תורושויתוביבסוןוגראבןכ

תפשלעוםערי(3יאדסחיבר

תפרצמהאבתלשלשו

םארתאלהםידרויםיכאלמהב

תפםילכואאשנםרןחלשמ

םאובאםשימעינמואםש

הריפסתרזגמלודגהו

האיליטשקבריעםשאנירמ(6

םכחהיהוןוגראבונימיבהיהששקשרקיאדסח'ראוה(3

תורחאתומכחודומלתבלודג

ותלעמללודגהםשבותואםינכמוןנחוי'רומשיתפרצםכח(ג

היהשתפרצשוריגרחאהמםינשהאילטיאבבשיונימיבו

תנשל"ריששהףלאלהאמרחאהילכתנשוניתונועב



אריפשתכהלועםהירחא

רתיספסאי(להחמשוניבר

(3אריפשיאירעשבםיתיארםש

דחאלאוזנכשאמליהדוע

ותרותובללכבםיבהוא

והושובאיאלווהופדיאל

ותלסמבךרודיבלשדע

יתמשנלאצניבורפבאצמי

ותילעםורבשמשרואכ

יתחנאוהזעיגירחא

ולקילגרםאולקיתינפ

יתיבםשיכהאילטיאךרד

ףסוי'רברהונבוותונקזבםלועבדיחיםכחהיהוהינק

תעסונןבלבאמתונברברשעםינשרודהיהווירחאךמסנ

ףסוי'רויששהףלאלט"פקתנשלשבאבהעשתםוירטפנו

ונבףסוי'רווינפלםימי'גרטפנןכםגברהיהשויחא

תאזירחאוברשוניתונועבהאיצנטשוקברטפנןנחוי'רלש

המםינש

היההמלשוניברדימלתהחמשוניבר(6

הפלעבשהרותבםילודגםימכחאריפשיאבויהונימיב(3

'רסורדט'רהשמ'רףסוי'רלאומש'רםיחאהשמחםהמו

ל"זקורתשא



.הק.

ולכסלועתובאיתאצמו

הבותכתאטהובוחרפכל

ולכתנשוןועלדגיורע

אברכיקלאצוהידהבןה

ךורבומשרשאלאךרבי

הבוראשנרשאםיראשנה

(לךורעהלעבזאיתעגפו

(3ןמינבוהיקדצהדוהי

ךורדםכרדיתבראמורב

ןימימ(גהאיבאפמהשמיבר

רבלאומשורזעלאלאמשמ

ןימהימילשמאנוריומ

ןתנאנארמומש(ח

תובושתרפסוטקלהיליבשרפסורבחםיונעהתחפשממםה(3

אוההזןמינב'רוםידבכנתוקספוםירואבוםינואגה

אוהיכץיממרזעילא'רברהרבחשסיארירפסרדסרשא,

הזובורעלששחאלוודילתוארוההולערשאכורבחה"ע

.רדסהןמוהארתרשאןפואבורדסןמינב'ר

..האידרבמולתרזגבםשהתשודקלעגרהנ(ג

14



יכאלבלייעדסומינולק

ימורשיאאוהםגוהמלשבר

רברובציםשתדיבערןוזל

ימואלץיצןתנוהיבוו

היהתודמבבר(6לאיחידוע

ימענשיאלאתיבמבאוי

(3היעשיברינשינארטםשמ

ףוסאיהזהמכחערוזהז

הישותבררחאלאומשבר

ףוסולפשיא(גהירארוגהדוהי

יטאנקרמםחנמיבר

ףוסןיאםיזרותלמשבךרוצ

תודמהתולעמרפסרבחשאוה(ק

ורבחרשאןורחאההיעשי'רוןושארההיעשייברםה(3

רשאתויארהסרטנוקועירכמהרפסודאמתורקיתוקספ

תמאתנוהיהןושארלשותבןבןורהאהוםקמעלךרעןיא

ותריטפתעשבןושארההיעשייבריכהעומשהיפמונל

ויהשכיתואשרוייתבןבהנהוותמכחתשורילערמא

ותומבותמכחןדבאלעםיכובותריטפתעשבוילעםידמועה

ינשויחאלאינדריסמינואילארקנהאוההירארוגהדוהי(ג

לודגםכחהזהדוהי'רהיהותורבחמהלעבלאונמע'רלש



יטבמלומאלפומםכחאבזא

וניצלארהמםהרבאיבר

יטרחברמיאלוכרערשא

ונחברשיאקחצייברומע

סרויויקחאשוריפלהקןיב

ונושלמרסחתרותםיחקול

םראכאאל(חםירענהןמ

האינונובלהקבדסחישנא

םרויאלץחרצםתוכזברשא

היתתמוקחציןבובאז

םתדלותםשונאיניצולריעמ

היורשםבתדשאםנימימו

וטרבלאמלבקורבחוקיתעהוראבהיפוסוליפבראמ

ךלמלשוברהיהאוהוירצנןושלבהיהיקביכוינגאמ

ןושלבולכסירשעוהעבראומעארקשילורפסווטרייבול

שדקה

תאזיתצילמביתאבהאלועיבמיטיאייהברהרמא

ץירבדלעוויתונושללעינורפצהתחפשממלאונמע'ד

ימכחלעהרסרבדרשאלעןיטסומ'רןכוקשחהתורבחמב

ינאויתיאררבחרשא,רפסבקחילכלהפרעפוהלבקה

...ל"זברהןושלןאכדעויתקחרהו

f)החפשמליונכםשםירענהןמ..
14 *



םתוןובנאנוקנאבםחנמ

םורחףאלטבמוינונחתב

םתוחתינבתיצרונמןתנו

םורעלאתרותבבקעיםש

םורהלערשנףגלעושודק

הסמתיבשמםכחסילעפבר

עבשתברלטכותבדנו

אשמוןוזחלאיוארשיאדוע

םלשםכחוורצויבהוא

אסאמריעמוהילאיבר

ןירוקותטשוותירחאב

םליבגיאוההלאתוארמףוסאוה

ןירקסנתעםירוציהןומה

תאלמלעםרצויאצמיהלא

ןירקירואווינפאשיםהל

תלוסםהמרורבלרמאייכו...

ןידוןיינהןידוןיינהאלןיד

תלפונסבהריחבהתישאר



ןראדומעלודומעםהמ

רזםהמווילעםלועדוסיו

ןדעבםשןוילעהןחלשל

רזפתמםויהדועםהיפלבה

ושיבושיובוריואהןיב

רזוחשדקחורבללהמדי

רשקנדבעינאהאתשמשיא

םלופלפבךרעהתומיענל

םלשנריציספאהןמאיצממ

םייחחורהלאלעריבעה

םלעניהיאלדועםטבמדוה

םיישפנהישוחויהרבכ

םתוחכתויהלםיקקותשמ

םייחצנהםיכאלמהקיחלע

םתלשממוהלאיטיבהבו

ילכשבושיימלועתוחכב

םתהילהמאכהילהמרמאי

ילובזרואךשחיםהידעלב

הנמלםייחברחבאאלו



הניבישנאךולאשייכו

אנםבישה,הזהןושלההמ

ee.



לכיההןמיעיבשהרמאמה

אנמהוךמשב

ןשיינאםאורעיבבל

יתונחמביבסםויךרדכו

ןשערהוםידיפלותולוק

יתונועהבעמןכרחא

קפרתמההזיתולכסןנע

יתונשלכילכשיראוצלע

קפודהניבחוריפנכלוקו

ירשאשיאכיחתפתוזוזמב

רשאלובגמךלמינדעמ

םיריבאמהנמשםחלו

רשפעדילילזוגעיבשמ

םירהרצויםלועהרוצךומס

הלפתואשנבןויבאןימי

םיריולוקךלותודיחילשמ



הלולסךרדוינפלחתפ

יתמרעהצקבאוהיננה

הלילםירועשןרוגתאהרוז

יתמוקלעבצנץיצאטיבא

יתמרבשמשדועחרזיםא

רחמםויחורורואלילוא

ןוזפחבודועילעפרשכי

רחבאתורזלםיטחהןרוגזא

ןוזמהמשנלםהמחקיל

הזבאןמזאבוךישחיםרט

ןוזרהתעהזירשבייה

ןוצריהיןטבמירצוי

הזירכבהפהכרבחלשתש

ןוצהוימינפירמועםש

הדמולמהלגעשודלשורדא

ןאצהיינעבץורחםאוא

הדקרהלוןוחטלרורבלרחא

ריפואבהזמאוהילכשילכ

הדמחילכלכמילארקי



ריפכםהנאריאלשיאומע

לשומחורהלעייכאלו

ריפצכוארותיכהגנמ

לשמהיכרדתואובנלעומע

םיסדהןיבםחירבוטלויתרת

לשוכןיאוישפנתוחכםיצר

םיסיסכתבשדקיפרשומע

רמוםשובםורתוגורעןיבםש

םיסכתמהמיאוםיטקולהארא

רמוןידתיבבאםיבישקמומע

הניכשלוקםירתסדוסרואב

רומזמהנועםתמשנרחאו

הנמאנתדתישארעדאומע

(6ירצויםעםיעושעשהתיה

הנמאבםשהתיהרשאםימי

ירועשפניבלרמאיןכל

(3בשנתיכלילתוצחרחא

ירונכלעלאתינופצחור

ןירוקיתמאמקרפ(3אברתישארב.(6



בשקהלוקוילאהשגינב

*יניעממהורתםייחםימ

בשונתעדחורםהינפלע

ינינמבאיצואתועבטמו

(לרחאדצמםבהנקזוןקז

ינשדצבהלותבםערוחב

(3דהוימותהמלשודודוא

והאהדצבוהזדצבסב

רהכנהדוהרשאריעהתרוצ

רחאאאליבצכיתמקהנה

םינופצהםלועידמחמ

רחובםגישהלויבלךותי

םינפלשיאהברבעאלךרד

הישותהימיבלברבוע

םינבלבאועידוהאלביתנ

,(גויתויתוארשאומשביחלא

היהוהיהיהוהתורומ

רזעילא'ריקרפ(גאמקלזוגה(3אמקלזוגהקרפ(6



(הויתונוכתבםלועארברחא

ותונמואילכיזאםשו

..ויתומשהלכשוזיתרות

(3ותמכחאיהאיהוטיבההבו

ותגהנהרחאםיכשמנהב

דימעהןינבתנוכתןעי

תואצמנהללכםשדחאשיא

...(גדימלתללכלץוחותומצעו

הנועמארקיהזלןכו

.(ידימתולהרוצוןועמאוהיכ

(5הנוכנהןתמוקבלכה

(יםיחלשנםלשהןנויבצבו

הנמםהלןתעדווינפמ

('םיהתמנזאויהוחכיפכו

הלכתןיאלהאלהםלועיפנכ

םיחנירשםשבועיקפב

ישארב(יןישרודןיא(גאברתישארב(3אברתישארב(6ב

ןישרודןיאקרפ(:תופרטולאו(יישארהעברא(יאבר



(6הלותזאהנולתץראהםש

ההותתבשויוםורימשלע

הלפשםשאיהוובגשניכ

םיכלמלשמבהגורטקלע

ההושהמההןמרואלבקלו

םיכאלמןיבדחאךאלמהארא

לאלךילממםלועםורבדמוע

םיכילממדחאהלעמידודגו

לארשיהמשש,דיחםשו

תמאונזאוכרבםרלוקב

לאוגיחלאךורבהלןינועו

תמהנמלוקתביניסמו

•תמאובןיאםעןיבינבתולגו

יתעמשסנאנחרברבםשמ

(גרפמימויתעבשנשיואלוק

יתעבשנועמשכרפהאלו

הניפסהתארכומה(גןירוקיתמאמ(3אברתישארב(ח



איק

רפסמרבדמבאעייטלע

(6םיכרדשאררפעחירמש

...רפשרכהףוסודצםבריכי

(3םיכרעתשהעידרודיתמלו

םתביכשוםינפהרואםלדג

םיכומנםכרבמונחנאךיא

םתילטמחקלתחאףנכ

(גראבליאמשוללהירבד

םתדןכיכתאצללוכיאלו

.(7ראבבםיעולבההאררחא

חרקתדעהשמלםיקעוצ

ראשוןינדחאכותרותלו

חרואןיבהםרלולסמחקלדוע

(ץראבםימשהתוקבד

חרזיהילעתעםרטשמו

(יץרעימשהלילחםירזוחךיא

יולכהתעתפולסבנוגיו

'..ץרפןיאוותעלבשרחא

סש(הםש(וםש(גםש(3הניפסהתארכומה(6

םש(ו



יולעשרודהדגאןחבהוא

הטמלןיעהלעמלבלתיש

יולגאלבקיתעאדוסירבדלא

הטשףולחילבהובגםש

רקוסלכהתיחצנןיעתריקסב

רקוהטפושןיידןיעכןידםוי

.(ןזואמןידשונאישעמלכ

,רקשסבןיאהשלשםירפסב

ןזובשויובסמבךלמכו

הלקהירבדעםארינרקמ

ןזלאןזמעודירמשמב

הלילתורמשמןיבהאראבוסא

:1..(3םיקעוצםיבלכרעונרומה

םיקימעמהעבראןיברחא

עגפנרשארחאהבכרמב

םיקמןוימדםימלםימןיב

ןירוקיתמאמ(3ישארהעברא(6



עגיטעמכםרועשולאכו

-ודומתועבצאבוויחאבשיא

עגושמלזאובשהעשוהיו

.דדובףוזנתעבןושארםדא

ןיחורדילומםישלשוהאמלכ

דדועמלאבשומלצליכדע

:(לןיהישרפוחאינוחנתבהארא

םילהורכזלערובמהלוע

ןיחבמאסודןבוןקזםעאב

םילפקמםלועהעבשיחא

(3אוהווהילאדעסראמ

םילחימימעולוםייק

(גוהעדףועםיהיכרכב

.".

,והארמריהזיורואיוילע

.(7רהלארהמףלאתומהבםג

-ותשאושיאןתיולושרוד

::.רהטתעדילרקחהילודג

ןיווקיתמאמ(ג,ןילחונשי(3הרפהתאחגנשרוש(6
ארתבאבב(1



הנמםהוושכעורפיאלו

ותדקהירמושלתישארבמ

הניפסבםינשויהרבכו

(3םיינרהתעדחאעזעדזנו

הנפהובויניעןתיוליכ

םיאנוישעמשיאיפלאאתש

ורנךעדירחואמלעיוה

םיאבוילוגלגתישארבימיכ

ורודםלשנתעבשיאתרדשןכ

-(גשחנהבשתויעיבשרהא

ורמחלאבכרומףוגלכבושכ

שחראחרקןבשםצעהאוה

ףרשנאלשןומגהותואלבישמ

שחויאלוןרועשהרועשכ

.ףרוצמבורחםעןייעמהארא

(7רוצתרקנביאחויןבתויחל

•ףריגןפוגרשאלוחבעקשנ

ןיקיזנתובאעברא(גהניפסהתארכומה(3ארתבאבב(6

ןיקילדמהמב(י



גא

(6רוצולםגתעםיאיבנהןודא

השעיולאלצבלארומא

רוציםילכםגוןוראןכשמ

הסכמכזאולםודסךפהמו

(3בישהואוהןכאלאמשהשי

הסכמאלבתייהלאלצב

(גבישקמהמכחלגלגתועונתל,

המקרםקורתויתואףוריצב

בישהםלועתרוצהנובתיב

המישבלבםינפהרשירבד

("הקשמסוכוהליטנקולהב

המתולוגסםרתסנברשא

הקחיודועףיסומהךאלמו

(יתובשתמהירוחאמםישנ

הקנלכשעדילהיתנקתו

תובשונהתוצראהרדה

ךירעתןכלארשיץראאוה

תובוטהשארםישדקשדקרע

םש(תולכאשהשלש(דםש(גםש(3האורה(6



(זךיומימארשבדובלהרבדו

םינמאנהוירבחירמאו

ךירצדןאמיתייםניבהל

םינפגריעבגוזםינמשתויחא

(3תואושנוןהתונהכןלוכו

םינהכלשםיחאגוזםינמשל

ללוכתורחשךגהנמוםלוע

תוארמהארווזיכרדלאנבוס

ללובתמיתיארוהילא

(גהברהחתפלעוםלשריעב

ללפףוסדעיסוייברןיתממ

אבויתיארהייחיברתיבלו

(יהלעתהמצעמואסכשיאה

הלועמהיברתבישילןכ

(5רחאתנהמםויוםוילכליג

הלאירבדםעהמלעדו

h)רכושה(יןירוקיתמאמ(גןיכרבמדציכ(3יניידינש

םש(תםילעופהתא



(לרחתאוהםגיאחויןבםעןכו

רסקתימדאוכהמבולדיגה

רחתשנולדםשלוהבםוקמ

רסרוקחלןההביקעתשאלו

(3הצורלבבדומללהלעבבושםא

רסחיאלתומלשוהרותףיסוי

והלאשוםיוגלשתורבקב

הצעולחשהשלשןינידבו

והכשמןדעןגלרחא

(וילעמםשודגביפנכ

והעמשלוקלםכילשמו

וילעמםשיולןבלעאוהםג

(יםיערהיאולרבלםוקמונפ

וילמהבחןושלהנושדועו

םערבחתמויתאצמןכרחא

אטחטעומאטחםרטןנעבר

(יםיענדומלודמולאבררדס

(יםש(ילבקמה(גפ"עא(3ןיקילדמהמב(6.
יניידינש(ו
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אטבםימהרבוזאקלתסנ

חתפוהביתבבשיובש

(לאטוזרדסיפכורדסדומל

התומדםלועהרוצהארא

(גרצקיכהףסויברינשבו

קתנאלםותמוםחלהטמ

יצעןילמםורמחירטהמ

קתמנדוסבהשלשןכרחא

(יםילכתסמימורתולעמב

קתששאוהיסוייברםהמ

םיללהמחשהדוהייבר

(י,הלענןכלםהלהמםירבדב

םיללממהשארםשוהןכל

הלהתםשיאחויןבןועמשו

(יבשקרחאםשוםהיכרדב

הלגםניינעשםירגןבשיא

המב(ריניידינש;(ג ןירוקיתמאמ(3יניידינש(6

םש(וםש(יןיקילדמ



וטק

בשחןועמשיברהזתארימ

(חטלמנהרעמלאשרדממו

בשיםיברםימיונבםעםש

טלששילהמדיזאותאצבו

לבתלכבויניעהארמלכלע

(3טלחומטפשמןדויסמיחמ

לבחךפהתמהאבסיאהו

םירגןבהדוהיקושבתימה

(גלבוקיכבבםירחאלערשא

םירחמזאונברזעלאןכ

רוחסרוחסוהכבאפרמו

, (:רוחלעבקעםישמאסודןבו

רבכותימהוכשונהדורעו

-רוחאלתעלכלקיזמהיה

(ירבהובריאכזןבןנחוי

ןיא(הםש(יםש(גסש(3 ןיקילדמהמב(6-

םש(יןירמוע



ןברקהיהרשאינמחנרב

(fולעפהמוחרבבזאהאר

ןביההשיאאקתסירפיאהל

ולונעשסונקרהןברחא

(3שרדמילתכםימתמאבורח

ולוממםשעשוהיולוקתב

:שרפנויערמוףכתורזג

(גתועשךותבוויתורהטופרש

שרונויניעובןתנםוקמלכ

תועצמעבשלעבשויהו

(7יאניבגילולדרמאתעב

.תוערפזאערפילבבברבו

-יניעוהוארובשןכרחא

(ההרעמחתפלעאנכעלומ

ינפלסנכהלותויחל

.(יהרהופאשיקלשירלעןמזל

הישפנחנוןייזילכןידב

הרמושפנוילעותומדעו

ארתבלזוגה(ד

םלשהתאםש*

םש(גבהזה(3םילעופהתארכושה(6

םילעופהתארכושה(יםש(ה

רהבהנה(==-



ןטק

.השקיכבבםשותוחאןכל

.(6הנטבירפוהמצעלעשקבל

השהתאלהקעזמותודפ

(3הנגשדימלתלהשעןכו

•רזכשרדתילגרמןבאלע

הנופציכםלשרעשדעבו

רזעלאיברלעיברןכו

(גומשבאלוןידהרוהשסעכ

.רזחונמידיארבסויפבו

(יומכלדימלתוידימלתןיבהארא

.ןדובכדרוהוערהןושל

ומוקממוילעםילודגלש

ןדבאויונכווילעסעכ

(סהסישמבשותיבערטצנאוה

ןדבאיאהלעהרוהןמחנברו

.(יאסוקבןבהדוהילעןכו

קתעךרדורבעילעסעכ

הסכוילעהייחיברילול

השאה(גהניפסהתארכומה(3םילעופהתארכושה(מ

.הבורמ(יםש(הצילחתוצמ(יךלהמ



קתתשנךיאיובדחאברהאר.

(6לושמיוכותששברסעכמ

קתענוסעכומאיכבלרהא

לושחנינפללאילמגןברו

הנעטבוועבטלדמועה

הנחתבםקרצעגרבםוידע

(גתמוחכמעודיהוסיג

הנושלןיבותוחאאנטבה

.-תמדוקורמשלואריתרשא

(יקחרממאישנמתלבוקמ

-תמקונההאנואברהלע

.....קחשהלועהבהארבןכו

...(ןישרודהזימלעוימשנועב

:קחצירבןמחנברהישנעןאמו

(יןישלהלרמואשיאברינפלו

.:יויצחובהלכמאנהכבר

ןישקיאסרפדחרובו

רופחיאל(הםש(י םש(גבהזה(3ןיפתושה(ל

ארתבלזוגה(י



ויצוצנריעבמשיאיבנגלומ

רשויהןמץמוחםגאהרקןב

(6ויצוקתולכלםרכלעבלע

רשוקלוגנרתויולןבםש

(3םנמנתנוןימילקלהפוצ

רשוכתלוזקידצלשונעיכ

םניבהימלאיכרדרקחימ

::יאנייברןתההדוהיןה

(גםניאוייחתאצוישהגגשב

:

ובטיבתתעובושבזאהתמ

.יאנתתנעטבהיחהו

::.......ובוטברהמיולןבטבהו

"הרמיאלובךאלמהלאןוצ

:(וברחםגותומלותוטנבזא

ירבדלעוןילאתתלךרצה

-(יודילהבישהועמשלוקתב

..הרשיםשוונדעןגלץפק

רואיל

פ"עא(ג- "ןייווק.יתמאמ(3.םילעופהתארכושה(ח

*:םש(:יידמה(הםש(י



ודוהבבשוייאחויןבאצמ

-הרשעשלשםהזפילספסלע

(fודוסןיבןבולחשתשקרבדו

(3הרקיןכאלאנינחיברלו

תומשישנאןיבמםידיחיכךא

הרעיוינפלשאלשדומע

תומשנןיזאמדיסההארא

(גהנועתינשהותרמואתאז

תומירחאתלצחמךותמ

הנופקולחבתמלשנהו

םלועיכרדרותלהלילםשמ

(יהנשהןידהעיברוהעיברב

-םלענונממששיקלשירדוע

:(יןיידזיתעהייחיברםוקמ

םליבגהלןנברתורעמ

ןייצמןכהאנביברו

(יןתיאארקנהבאתרעמבו

ןייעיםשונלדומעיםש

תארכושה(ה םש(י.ותמשימ(גםש(3רידמה(ה

םיתבהתקזח(וםילעופה



ןתפמהלערזעילאאצמ

.(6הנומהרשףנכבםהרבאשאר

..-(3חנזיאלןהםדאתרעמבו

-יבוטרושסנינקוידתומדבלוק

הנהובוסשממינקוידךא

......(גיבוטברתרעמבטטחשיאןכ

......הייזגףוסוונקזבזחאו

.איבמייבאםירפסמב

..היהיהביבחדימלתןכה

...("הרידלךזםוקמלבתלכב

....ייחלםגלארשיץראב

.."...-הרובקלדועםלכמבוטאוהןכ

*....(השקברשאאלוערבדןיבו

::...הרוצאםשותיוגתויה

שקומולבשבושואוציתאצו

.(יונוראתעוילעורמאהמו

םש(3םיתבהתקזח(-

םש(ו

םש(תיניידינש(יםש(ג



(תונויבצהבואיהיבצץרא

רזנתאלםימלועהיחלש

ונועממהברובקלכשפנ

רזעילאיברעמשאבושא

(3ותומתעבהיוהםייחחרא

ותכרבויאזעןבןכומכו

:(גםילכהלכהנפוהיפרבדו

ותמשנלטונהךאלמןחתע

םילוכזסורלעעמוששיאםג

"(יןאכאבשימירשאםירמואלוק

םילולכמבודומלתודיבו

*ןכלעדמועאוהימםירמואדוע

.(הביקעיכלבאדוליגורה

.ןכרעכןיאתמאוירבחו

אבחניקיםעהאראןכרהא

*(ורמוסמלדנסבוםשםיקחדנ

הבוקךותבויחאתאשיאםיגרוה

םש(סןיפתושה(יםש(גרחשהתלפת(3יניידינש(6..

האצויהשאהמב(ו



•רמהןויתוכלמימירוכזא

(חןהילכוואמטינמשםג

רמאהלאיאנומשהתוכלמדע

(3ןהכדיבםותחךפראשנםש

הבוחתורנוקילדהונמשמ

ןהלקיפסההנמשםימילו

הברהאראאדמשבגאדוע

(גרבועןכבוםגאבתמרשא

הברהיכבלוקאתידבמופב

רבקםשןיאםוקמוילאוכלה

,המתתבשודפסהדימתהלו

(ירבגשורפילבלאקתפלפנ

המרמהברדבעהארנרחא

תקוניתבויניעןתונךלומ

תקעוצוגגמתלפונו

(יםיאנומשהמדועדירשןיאיכ

םש(3ןיקילדמהמב(

םש(יןיפתושה(:

םש(יםילעופהתארכושה(ג



םיאתפןובשבדבהנימטה

(6ךירוהלהבורציהתומרחא

.םיאגתמכהבראפתהלוא

דייחהביואהמלהרכזאדוע

.דירשתירכהםלשריעמםרט

(גדחיםוילעתוכלמתאריתחת

דחפהתעואישמסופפו

(יקחשיוילעאוהולעושתצע

דחאשדְקעמשתעבםוידע

•קחוהרשאוליואסופפלעו

(סדיסבדוסווירשאהביקעו

.קחמנאליכזאותחמשןורכז

דיסחםולשבלאושןומגההארא

(יםירעהבישהמוללפתמה

דיספהאלרבדוולסייפתמ

םש(והאורה(גםילעופהתארכושה(3ןיפתושה(ה

ןידמועןיא(יסש(ס



:

םירעצמשינוירבהארא

6הירורברבדכוריאמיבר

םירזוחהבושתבוימחראעב

אישקהשקמאקדרחאןימו

.(5ינרהדליאלםאהירורבלא

איטשןושלברבדולהנועו

:(גתוטוידרסינשההלשתעכ

ינינקתישאדאיההרותדומלל

תוטבהףוסובלירכנרושןיד

תוטנלאלשורמאןישלהלךא

םינשלתרמואהריבגדוע

(יןיכשמנםהמאלםהינביכ

.םינזאמבןילקושהלהבושתו

ןיכומסשרדאלדןימרחא

ןיכהולהבושתאמוזןבו

םש(3ןירוקיתמאמ(6

םילעופהתארכושה(ה

םש(י'הו'דחגנשרוש(ג

.ןירוקיתמאמ(ו



ןויןושלברצםויערןקוו

(6ןיזהולעהוםיביואלחש

ןוכתנדימשהלוחבזרומת

:ריזחמהלאומשלאהנפא

(3סאריתעכילהלכתואירב

ריזיםהמדבלבהשלשקר

םאתארקנההברתשאןכו

המכםידלילעייבאל

(גסאפרתותוניבתצעימ

אמגודןתניברהקלםהמ

(יסלומלרישכהםידליינשו

המואהןיבומשבםיארקנו

םלומלתובשויתויחאעברא

םיתמוםהינבולמשלש

(םלזממתחרובתיעיברו

םיתיחשממךשפנתואופרו

(יהרכזלםגעמשתיירקהרות

םיתואנרצילוהתימהםוי

רזעילא'ר(דאמקרזעילא'ר(גלבקמה(3הבורמ(6

ןירוקירמאמ:(יותמבילעאבה(סה"רואמק



אכק

ארפשיאהבןנחוייבדןה

םלעיאלאבלפאתיבב

(חארוהנלפנוהיערדילג

םלוהאריזיבריתאצמדוע

(3לצאיסוייברולםיארמו

םלשורימרשאןנחוייבר

לצבבשוייאנייברוילע

*(גויסירתרהוזשהייחיבר

לצאיברםעלעושמשרואו

וישעמםילודגהזהשיאה

*אתלגמךיראייבטרייצ

(7ויסוכתאהורמוירקאביתכ

.אתינעתרזגיברםויןה

אמלעוהלפתבוינבםעםק

(סאתאךאלמםדרטלרעשוגש

דמשללהידימלתםינמשו

ןתנוילודגהתורוששלש

(יהמחכרביאכזןבןטקה

םש(יםש(גםילעופהתארכושה(3ןירוקיתמאמ(6

ןילחונשי(וםש(ס
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(לרומגישרדמדומלתהנשמהרות

ןתחישוםילקדדעןיבה

רומחבוכרוהיתיארהמםוי

(5ןומידקנתבהפוטעוינפלו

רמאללאשתהתבותכןושל

ןומדקןמזבהתיבדובכרוכזי

תושאבתעוהמודולןיארשא

.(גןומהתבכםירועשטקלת

תושרדמבבוסתהשארחא

(7הלעבתומלעהדיבןילפתו

תושקהנועןימייצחםדוק

הליבטיחתפבלדגברדוע

(המדיםגרציארייאלשיא

הלועאלבתזבנהשאתרוצ

המדיאלןנחוייברןכ

(יוהומכיכבשוהםשבשויו

המהיןבלולתואוודילוהל

ימ(יתבשתואיצי(יםש(גהשאהתאיצמ(3ןילחונשי(ה

•םילעופהתארכושה(יותמש



בכק

והאצמתעשיקלשירעמשו

(לרמארשאאנדויביחס

והנעהמעדוישנלךרפש

רמשךיאווהתפךיאהאר

ןופיפשחראמוברוזחיםא

(3רמגןכוותוחאולתתל

-ןופרטיברתבלאןכומכו

(גותבוילאתתליבררמאי

ןופציהישותוץלסאמיםא

ותואבהאשיאןבחקלןכו

("ךמסנוולדגערךרדמ

.ותבהררועלותעםרט

ךמעןבחקאמחיבררבדו

ךמסותיבלאאלרסשרדמל

ףושחיברלופלפשרענאצמ

(יקחרתיאליכםגוריכהאל

ףוסכיהזכונבתויהלבא

םש(יפ"עא(:םש(דםש(נםש(3םילעופהתארכושה(ח
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קהלעוהינהשהיהונבו

התעןיבוהרותבלדגו

(ftקחשתלבתבלאתמכהךיא

אתשינכלוירחאהמשיאהארא

(3ארספסבאעייטאוההו

התחמבםשהילטקובעגפתע

ארבגהאראאנינחיברלומ

(גףסכלשבסלקמוילצמד

הרושמבאלבהזלשולרשא

•ףסואאוהםארמואוברעוגו

(יברייכףאחבשםראןושלב

ףסויאלוורצוילקיפסמ

ברוחרהמלוקיתעמשוילע

(האנינחלעןוזנםלועהלכ

ברעןוזמןיבורחבקולו

הנוהכלאבומצעיפלעשיאםש

(יתולחלכואולןירוקשרכוז

הניחבהיבוטדועםירבדו

היה(יםש(יןידמועןיא(גןירוקיתמהמ(3פ"עא(6

הנמלאתנשהשאה(יארוק



תולמיפלעתאשנהשאןכו

ובשנםוילעהנבהילעחש

(תולתנרימתהבויתובשחמיכ

ובשחינויערתאזירחא

(9לטבהייחיברתבןותחךיא

וברקתנתעזאיברןבמ

לטיבאןבמאבהזיכןעי

(גךלהרחאאעמשתיבמוזו

לטנותבארמזןביסוילא

ךלמנומעונתהיאנתףוסבו

הבישילאהלעוהסנכו

(7ךלעדהפוסהתאוארקעיא

הבישמיברלעהשארחא

(ילבשדקובשמתשנשילכ

הברבדזאתעכלוחולברקי

(ילבאםיצרהיפוילהמוחו

המעותמףסויברהבחר

לבאאוהםגייבאןכרחא

רכושה(י םש(דיםש(גפ"עא(3ארתבלזוגה(6

.'ותמבילעאבה(יםילעופהתא



המצעבאיההברינפלןמזל

(fןייתוזעבוןוזמתלאוש

.המיחבזאותשאהשרגמו

ןיעאפרמרכשביברהאר

(3םיכסמהאניחרילאומשתא

םיכוראאלןילמולרמאו

םיכהלבאירקתיאליבר

םדילערשאםינשהארא

םדקםטלמלולפנתעו

(סופכךרדמוהבאיברןכו

םיצעהוחכוץחרמבתחפנ

.ופסכןינקםינשליצהו

םיצעהרשאאנהכברהאר

(יוניעשיקלשירמםשואובב

םיצורתאילפהותוישוקהברה

םש( פ'יעא(יםש(ג.םילעופהתארכושה(3פ''עא(6

ארתבלזוגה(י



ונועלעובררבדברחא

(6ירדהעבשדרוהזאוקתש

ונכלעבשוהוללפוםק

הרוייכתושרדיאזעןבו

(3םילתילתהיברוהירפלע

ארוקתדבושעיןכאלאוהו

(גהמדאבגלעהטמםינשו

םילועמםינבכםולעהו

המששחלםודירוהןכרחא

(יהחרקןבוןועמשןבררבדב

המידקבוהלעמםיבשויה

החצןושלבםתלמחבינעמשו

(יסנןוסאמבאולרשאשיאה

החושךותבלטויולןיאםאו

סניכרהןבןומדקןקזהדוע

(יהשלשםימכחוילאםיאב

סנכנדחאלכותחפשדיבו

םילעופהתארכושה(גותמבילעאבה(3ארתבלזוגה(6

םישנהרשעשמח(יםש(הםש(י



השיראםעונבובשיתע

(6תבהתרצןידלעיגחםשב

השדחתעדחשויחאדגנ

תבבכביבחןבאנהדיגה

תואוצלאךבלתמשה

(3תבשורנרואםוייזאיבר

תואבצותוליאבךיתעבשה

וישמששומשוקלודהרנ

(גתואלפןיבםישסבוכהרבדו

וישקבמןיבשהמאהרבדו

הזהמעדםימעפתערכמ

(7וישורדדוסףקזתועבצאבו

הזיוינפלםגםורממלוק

(םיאנתםכירשאיתרמאזא

הזחאוםשמיתינפו

םיאבנתמתקוניתוהטוש

(יארוסבשהבישישארלעהז

םיאושנהלםישיאינשלעוז

םש(הםש(ד.םש(גאשונה(3םישנהרשעשמח(ל...:

ןיפתושה(ו



הכק

הרושבםויזאהביקעתשא

(חאצתולתעערכתיכוינפל

הצריויפןילמינבעדו

(3ללהלהיבאםשרזנו

הצקיוילאןוממוושארלע

ללהתונתונעטיבתרחא

(גןויזבךרדםדאולארק

ללהולרסומווטינקהל

ןויסנלתולאשוללאש

(יאמרשיאכשלשםימעפ

ןוירפאחתפלעושארףחתע

(סיאמשתונדפקמיתאלפנןכ

הצורבתכבשתדיוגוילאאב

יאמןידלאושהפלעבשלעו

(יאצרמאוהפיזנבוברעג

תיבףלאוורייגללהו

הצפיומעקרשתוודמל

בש(יםש(הםש(יןיקילדמהמב(גםש(3פ"עא(ל



תיבלאואבישילשוינשןכ

(6ןינבתמאבןפחדוושרדמ

(3ורבחלוינסךלעדןאמ

ןיוקחותוכלמיסיסכטעד

(גוריבדלאיבררחאךלה

חכתשידףוסדעםירעשתיב

וריואםיסבדירופצב

הכונםויאנינחיברהארו

(יאנרדהמדתצנמידידב

חכשתםאילופלפבהרות

אנוהברלאןיעאשנרחא

(יארמחינדוהנההילופיקתד

אנידאלבאתלמדבעדלע

הרענתהתעבותבישי

הרואלכושמשסכתףוצר

יתמאמ(יםש(ייניידינש(גםש(3ןיקילדמהמב(ח

יניידינש(יןירוק



םגםירוסיולבקשגוזםש

(6השעמךותמהזהבהמהז

םבגלעמורסוכלהןכו

הסכתמלגעלעםהמדחא

(3םירבדבוולואבויפנכב

אשנתמםהמהחפשלרמא

םירוסילארמואינשהו

(גואצרמאיןכוואוביחא

םירסםהוהרותלוטבתעב

ואיבההמיאנופסעדו

(יהיונשםשותשאסעכרחא

ואשנולאמדינימןכו

היארבםתוארהטרשא

(סותתימבוהשקהןנברלו

היההמעדןתנ'רםאמ

ותנשמךשמלעשיאןכרחא

(יליגררשאכרופכברעאבאל

ותאיבלאהלכתוותשאלא

פ"עא(יםש(?םש(יםש(גםש(3םילעופהתארכושה(6



ליגךפהורמאתיתאאתשה

וילאמלפנועמדתהניע

(6ליגעבואוהומשכימוחרבר

וילגרבוםשאריעזרזעלא

(3ןויצרהלעימכואינסמ

וילעובשחןכאלולבאתמ

ןוילעלילגמשיאםורדבו

(גוכשומםדאלצאםינששלש

ןויבאולדףוסבוחלשמו

רכותסכלעףאובהטשמו

(יהבוטלותואןדהזלכםעו

וכוןורודרכשולךילוהדע

הבירהרפרשאריסהןכו

אלפומשיאכתוכזלוהונדו

(יהביכשהלילויתולגרמיכםג

הלועעשוהייברןכו

:(יהלשיאלרבדבוסנכנרחא

םש(יםש(יםש(יןינפמ(גןאצסנוכה(3פ"עא(6



(ץלחתןכאנורבבררבדב

שיקההלפתלהלואגיכלע

ץלעקוחשבולכםויויתיאר

(3שיקלשירדאקונייאההארא

קלוהבישמןנחוייברל

שיקשיקירקאלורמנכזע

קלסתומאזאתינשםעפ

(גרערעיאלבושוםשמותוא

קלודליחתהודודףאהתוארב

רעצמןהלאילמגןברו

הנששארותורופכתיברעב

(7רעוגובועשוהייבר

הנמנזאווילעוסעכו

(תירישעארזעלרישעםכח

הנשמשארהיהוהירזעןב

ירמלכמףוסבומילשהו

(יתויולתתוכלהםקספרחא

ירודםרודןתיימוםלכ

רחשהתלפת(יםש(גןיריכזמיתמאמ(3ןירוקיתמאמ(6
םש(וםש(ה



תויהךותמרשאןנעברדוע

(ןנוכיןהולביבחאנוהבר

תויפלעןחןירבחאנוהוארק

(3ןנעןנעיוזבבולבישה

הלאשבןינידולחלשו

ןנואתיםשךלוהאבקערמלו

הלוגלאבדחאאנינחו

(גןידרויוירחאםידימלתינשו

אלמנותעדםינשרבעלםא

ןידודוםבחכתרזגנו

(7ורתהוילעוקלח

םינתונעאתלתמרחו

(יהלעמולעושןבונבלארוק

םינויגהביראלוהער

הלוחןיסחקנילהרושקזע

(יסרשללדוירבאיכהארא

הלכןוגיבהזאטחלעולאכו

רכושה(:םש(יהאורה(גםש(3השאהתאיצמ(6



םדואצמאליכםירמואבו

(לתורצבינשויטקרודרבדו

םדוסבאבהלאתמכחןבה

תורצואחתופיברהארו

(3םימכחלתתלבערינשב

תורובחבסנכנןתנויו

(גםימחרבינסנרפרמוא

ותואןזויבןיאהרותלבא

(יותרותוועבטעדיףוסל

ןכםאבוטיכעירכהובשו

ותיביחתפאבלכלחותפל

(סןכסמשיאלסוסחקלללהו

ןילמשלשוינפלץרםגו

ןכתיולדבעאצמאליכ

ןילמרחאהימחניברו

(יםישדעבינעומעלגלג

ןילילבעבשדקפנהמש

תאיצמ(הםש(יםש(גןיפתושה(3תאשנהלותב(ז

םש(יהשא



(6םישרתבמןכשאבקערמלו

ותלדריצבםיזוזםישלליגר

םישולחדיהענצבקזחמכ

ותפןתונהזימעדילשקב

סנשוינתמאבחתהלאוהו

(3ותגוזבינעמשדהיערכולק

סנרפמןהקידצהןמינב

(גםיחהוהינבוהשא

סנולושעןכבוולשךותמ

(יםיואמקיפמאוהזבנומןכו

הבצקםהלזבזבמוםילדלש

םידןילמבישמויחאלאו

אבקערמםגאנינחיברו

(םתקדצתאםיינעלםיחלוש

הבסךותמרוחאהלםיבישמו

םתבדנןילפוכוםירזוחםהו

םימרמלףאיכםירמואשיו

(יםתואמרלעהבוטקיזחנ

םש(3השאהתאיצמ(ל

םש(והשאהתאיצמ(י

םש(יןיפתושה(ג



טכק

םימחרברשוקאחאיבר

(6לאךילשמוורדוסבםיזוז

םימוגעםבסנרפלוירוחא

לאושרשאעשרותואהאר

(3םינויבאןוזמלעהביקעתא

לאוהעדילהזוהזלשמו

םינמורתבאכלמרובשםאו

(גןלבקוהקדצלןוההחלש

םינועמהםירכנדועסלאבר

ולכונוממתאןתנשיאדוע

(7וקלחוןנחויןברלא

ולוקןתיםריאמשושילשל

וקלדעשילאיתיארו

(ייזארשאוילפתלערודסק

וקדבתעוארנהנוייפנכ

יאזעןבןועמשליתיארןכ

(יהרושבםשןיסחיתלגמ

ץלוחה(יןינמוטהמב(ס



אריזיברןכוףסויברו

(חםישלושמםיעבראםינעתמ

הרזםבןיאתובסלדחאלכ

ןישקבמשיונתלודגהשא

(3השאלהתחקלםילקםיבר

ןישורקהלרחאמיכהנוע

יהשדקתנןוגהשיאלןמזל

(גוהתחדאליוארהזיכהרמא

אשואבןכהכלהועבקו

והתיבדהילארעצמברהארא

(ילכלכתםגונוצרהנשמ

והינאנארמואהייחונבו

לבוסהככהייחיברןכו

ורבדלעבישמברלרמוא

ורצירחאאבמשיאתובשוחו

םילעופהתארכושה(6

ותמבילעאבה(י

הנמלאתנשהשאה(3

םש(יםש(ת

םש(ג



תולוקליגבםיברמםישיארחא

(חארמחסכםהינפלןירבושו

תולהקמבושםוידעהחמשןיאיכ

(3הרישםיררושמםהמלבא

קרשאללחכאלהלכינפל

הובןחתלעיוסוכרפאלו

קרזאתורחםיכמסנלןכו

(גרישבתונועוהבאיברינפל

קרותןמשהימשדךלמתוהמא

רישיאיבשריקומףסוילומלו

("וכותבשגדהנוקהיניע

רישעישיאלכןוההושתילגרמ

(סאיקדולבבורלףסכילכו

וכרדןיכהתבשדובכלשיאתיב

היוגהאוראדאברןכרחא

(יאתמקושבאתלברכערקו

לכ(דםש(ג ןידמועןיא(6

שרקהיבתכ

הנמלאתנשהשאה(3

ותמשימ(וםש(ת
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•אתפלחןבןועמשיברהארו

(חיליפינהיתבותבלאחש

התבישנלרדנהלרדנו

יללכגהנמכאקיזאתא

(3הטשמהבווילאהאובםרט

ילכשרתסנתעדהדמלל

הטירשאםשהתלוזלכיכ

ליחויאוהםגרחאלביטהל

הטעיתוכרבוולביטייבושי

ליחתהשארמודבלםשהךא

לומגלאלודסחבביטמו

ליחנוברועןבדעארוקלכל

לומלויערילךנזאהטה

הערוהנפיתוריעהינפ

לומגורענךיתוירג

העטתאמשינוצחשורדתאל

יתרותרותםלועירתסלכב

העשתהלםאאמצהורתהב

סש(3םילעופהתארכושה(ה



אלק

יתרוהרדחאיהםלועהםא

אתירואבזימראלדיאהןאמ

יתרושרושףוסדעהונרקה

אתוחידבםיארקנהרחא

רחשתםאהדגאישרדמ

אתוסמיבךנמךלאנליבומ

רחאהדשבךבועגפיאלו

e6



לכיההןמינימשהרמאמה

ךיראתובירחנססומלפב

יתערהלדגלבבךלמ

ךיראתדועסוטיטתוכלמלשו

יתניקתלגמהפעןכל

ידיןיבוהלוגהריואב

יתנשדדתוהלאתוכמ

ידמרעישפניהנעמשנו

הקוצבורמיתמדערמואו

ידשימלתהעמדהוראדוע

הקעומםשיחלאוינפריתסה

יננעםשםייאהדעץופנ

הקזחדירזכאורזתחת

תולקותורומהויתומיענ

יננעאלרשאםיברםימי



בלק

תולכםויברמבדועקעצאו

ריסהוזאותרמאםיקהל

תולכשארוםינתחמרזנ

ריסלעםיבשויינטושהארא

.לגוןבאיבגלעםיחודו

ריסחהאלטיעממהםויבעבש

לגהלמחןיעםימלועהןובר

הרבערשאתאזיתביתהאר

לגלאלגמםימיףאףטשב

הרותאלבותמאאלבברתע

חלשאברועאלףאהנויהבןיא

הרצלקהתוארלרהוצאלו

חלאניואטקשההאצמאל

הפוסחורםילשלושחנינפל

חלמילבהעותםויהדועו

הפצםיתעקוצבתפרטמ

םודאתולגהשקלובמימב

הפשיקמעםימעתומואישאר

םודאינאותוכלמושבליםוי

תימערבגישובלללאשתםא

םודאעודמוערקנהמל



תימלשוריהלסמלעערקנ

ץוקוהוחםויההאלמה

.תימלושםואםילגרבךכרד

ץוקיירבאלכרצלעםודא

שחנומכוילעםחצנזיו

ץוקעיברקעואשרחןתפ

שחומדובכילעשרפלאםוי

סוכויקלחתנמויתבזעו

שחוללשרהמיביואאצי

סוכםינוגישארמינקשהזא

יראובודלאמשוןימימילםש

סוכתוברחךותמיתמעלו

ירבסןועמשמשדוהרדקזא

םתכךאץצוחחרילאל

,ירוארסולידבהיתונוע

םתכושארדודתנומתויזזא

ששגאןכלוינמםלענ

סתהליתאטחריקםירועכ

ששוביכוארםעיינעזא

דועתדרלותניכשרדה

ששורתמיוגךותבםדקימיב



גלק

דועסלאבהתובאתוכזטמזא

קוחמיאדיספוםתולאכו

דוערדעראןכבותרכתירב

קחםשםתולגביטילפלאזא

בללעתולעותחונמתיירק

קוחרמורכזלושדקםשו

בלחמלדרודבהזםוילעזא

ומשהשמיטאירשיאהוצ

בלשלורפסלהזםואלודלד

ומעתולולכםרקמרוכזי

הדדונתמהנושארהומא

ומוחתוםירצמןעוצהדשב

הדוצמםשרבעהרצויו

ודסחיטוחמהגוראתשר

הדכלוםימחרתותובעו

.ודיבלוכיבכזאהכשמו

ארונרהלאותנותחתיבלא

ודובכםשלפרעוןנע

הריצמהשאהבשםויהו

ףולחהכובהנמלאכוהלוג

ארקלוקלהשפנםשתאיצי



ףולאובראנאחרוארבוע

לאשורוכזיניסלעךרבעב

ףולזוידאלטמדועוקאםא

לאואןהעדןויצךאובבו

יטבשתוילעדוערוכזיםא

לאונטילפםולשלדועלאשיםא

יטומרבושאצמתםאהלחו

עיגפמואשיאלםמותשייכ

יטרומלומונימידעםישל

עיגמחדונמלוקעמשיו

העגיםירעיבוםורימשדע

עיגראםוייתמירוצקעוצ

העשיימותילאהזןיאםאוא

ינומדיבםנהםירכמנה

העוראלבהמהתודבואןאצ

יניעיתשטבההנפרחא

ורגסיאלהלילוםמוי

ינפלעדרויההעמדלחנ

ורמכנםאילהדיגהרחא

ךפתשהבילעךימוחנ

ורגניכינבימדלישפנ



ךפהתהאנןיבושקבאדוע

ירפסביתניקתונושל
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