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קדּ י ׁש לח וּ  ארעא לבני בבל בּ ני יאוֹ ת לה וֹ  לן ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
חוּ רבּ ן  על הס ּפ דא למע בּ ד יאוֹ ת לן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י,
לן  ואית עממיא , בּ יני דּ את בּ דּ רנא על אלהנא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵבּ ית 

וּ לפר  הסּפ ידא, דּ למיפּת ח בּ יתא , אלפ"א  ׁש לח ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ יתיּה . דּ חוּ רבּ ן להסּפ ידא עלמא  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָמארי

קדּ י ׁש לח וּ  ארעא בּ ני  דּ אּת וּ ן לה וֹ  יא וֹ ת ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לבר  ואּת וּ ן עממיא, בּ יני ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאתבּ דּ רּת וּ ן

קדּ י  ועל מארעא  עלייכ וּ  למבכּ י לכוֹ  ויאוֹ ת  ׁש א , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
לח  מנהוֹ רא  דּ נפקּת וּ ן כּ עבדא גּ רמייכוּ , ׁש וֹ כא, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למבכּ י  לן אית אנן אבל מארי ּה . מ בּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ נפיק
קוּ ד  ׁש דּ ר  ולן הסּפ ידא, הוּ א וּ למעבּ ד  בּ רי ׁש א ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ואנן  דּ מטר וֹ ניתא, בּ נהא דּ אנן דהס ּפ ידא, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִספרא
יאוֹ ת  ולן עלמא . דּ מארי יקרא  וידעין ביתּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמ בּ ני

וּ לפר  בּ יתי"ן .למבכּ י, אלפ "א אינוּ ן ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
עיינין ואנן וּ מסּת כּ לין ואּמ א, אבּ א בּ לא יתמין  ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולא  אתחרב, והא דּ אי ּמ נא, ביתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְלכוֹ תלי
בּ יוֹ מין א  יוֹ מא, בּ כל לן ינקא דּ הות  ל ּה . ׁש כּ חנא ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מ וּ ממ לּ לת קדּ מאין, לן, נחימת והוית  דּ ילּה . ׁש ּפ ירוּ  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחר כּ דּ בר  לברּה . כּ אּמ א לבּ נא, סו)על  ׁש כּ אי (ישעיה  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וגו'.א  ּת נחמ נּ וּ  אּמ וֹ  ׁש ר ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
בּ ית ׁש ּת א וה ואתר סטר , לכל עיינין אסּת כּ לן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

אתחרב. והא את בּ לבּ ל, דּ איּמ נא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָמוֹ תבא
רי נבט  לן,ׁש  ינחם מאן וּ מ וֹ תבּה . ביתא לכוֹ תלי ׁש א ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מלכּ א . קּמ י עלנא ויגין לבּ נא, על ימ לּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוּ מאן

לחלנ הדה : האר לבני בבל ני לה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
על  הסד לע ת ראי לנ לבת, ְְְֲִִֵֶַַַָָמתאי

,יהע י  רנהת על , אלהינ ית   שעובדחר (כמי ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻ
זרה) האלפ"אעבודה  לפר הסד , לפ ח לנ ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹוי

. ית  חר ל להסד  להע ר לח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיתא 

לח א מתאי ה ד ה:  האר ני לה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לאר מח  וא ,י הע י  ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהת
,עצמכ ועל עליכ לבת  לכ ונאה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהדה,
אבל  .ר מית צא עבד לח מאר צאתְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
דה לח  ולנ הסד, ולעת  לבת  לנ י ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָאנ
מני  ואנ הבירה, ני אנ ההסד, ספר ה א רְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ראי  ולנ ,להע ר ל דב את   דעיוי ,ְְְְִִֵֶֶָָָָָבית

." יתי האלפ"א תא לפר ְְְִִֵֵַָָָָלבת 

 לכתלי ואנ  העיני לימס ,וא אב  לי  מיית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
. תא מצאנ ולא  נחרב, וה ה  נ א ְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹית
 ניהרא מי י כל תנא מניקה  ְְְִִִִֶַָָָָָָָהיתה

 מעיה)מהפי של  היפי בי),תנא מנחמת והיתה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אמר מ , לבנ א  נל על סו)מד רת  (ישעיה  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

.'וג נחמ א א ר   איְְְֲֲִִֶֶַ
מבוכעת  ית   מק צד, לכל העיני מסלת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

 הרא נה נחרב. והה הת לל, נ א ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹל
על  יד ר מי , תנ א  ינח מי .במ הית ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלכתלי

?ל ה לפני עלינ ויג נְְִִֵֵֵֵֶֶַָָל
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רצ וּ עא כד וסליק  אבוּ נא, קּמ י חטאן הוינן ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וּ מקבּ לת  לקּמ ן, קיימת איהי לן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאלקאה
אחר  כּ דּ בר עלנא. לאגנא בּ גין דמל כּ א, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמלקיּ וּ תא 

נג) מ ּפ (שם מחלל כו'והוּ א מעוֹ נ וֹ תינוּ  מד כּ א ׁש עינוּ  ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
וה  לנוּ . נרּפ א ווי וּ בחברתוֹ  ווי . לן, לית אי ּמ א ׁש ּת א ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

לן  למסּפ ד , יא וֹ ת לן למבכּ י, יאוֹ ת לן לכ וֹ . ווי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלן,
להוֹ , לאוֹ דעא דּ מרירוּ , מילּ ין אינוּ ן  לפתרא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיא וֹ ת

דּ הסּפ ידא . מ לּ ין למבכּ י דּ ידעין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלאינוּ ן

נ נקרב  ולא דּ איּמ נא, ערסא לגבּ י י וֹ מא ׁש כּ ח בּ כל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נ  ּת ּמ ן . דּ י לּה  מאן לית עלּה , עלן .ׁש אל  ׁש גּ ח ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נ נ  אתבּ ל בּ לא. דילּה , לערסא לכוּ רסייא,ׁש אל  ׁש אל  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
נ  דּ לא נפלת. אינוּ ן  אוֹ מאן דּ ילּה , להיכלין ׁש אל ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נ  מינּה . ר ידעין לעפרא, לית ׁש אל  דּ עקבתא ׁש ימ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
◌ָ◌ַּת ּמ ן .

יתבה ׁש אלנ דּ תּמ ן לן, אתיב איגרא הא  לאיגרא, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
צווֹ חת  מבכּ ה, ואזלת עלן וּ מיי לּ לת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמבכּ ה 
דאּת  כּ מה לאיגרא. מאיגרא עלן, מרירוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְבּ קוֹ ל

כב)אמר, לגּ גּ וֹ ת .(שם  ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל מה ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌
וּ נ  לאוֹ רחין דּ ׁש אל אמרין כּ לּ הוּ  קל ׁש בילין, ׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאן  ידעין ולא  בּ נהא, על דּ מבכּ ה דּ בכיּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרירוּ 
◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ קת .

      

ננ לן למיסּפ ד. יאוֹ ת לן למבכּ י, עפרא יא וֹ ת ק  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ננ  ננ דּ רגלהא, מ וֹ תבּה , בּ י אתר  כּ וֹ תלי ק ק  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

בּ הס ּפ ידא, נפּת ח אנן בּ מרירוּ . ונבכּ י  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלא,
איתנ  ולא ּת דיר נבכּ י האי. כּ ל י וֹ מא בּ כל ׁש י דּ חמינן ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מינן . דּ בכיּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרירוּ 

    

ואמרי,ּפ תח וּ  א )אינהוּ  י (איכה  בדד איכה ׁש בה  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב כב)העיר , מהוּ מה (ישעיה  יוֹ ם כּ י ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אית  יוֹ מא חד יוֹ ם. כּ י וגו'. וּ מבוּ כה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ מבוּ סה
דנפ לקוּ ד  רחימא הוּ א , בּ רי מ כּ ל ׁש א כּ לילא ׁש יּה , ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

כּ ללא  וה וּ א בּ יּה , כּ לילן יוֹ מין ׁש ית יוֹ מין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש אר
לבי  לעילא , אס ּת לּ ק חוֹ בין, דּ אסגיא וּ  ועל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְדּ כלּ הוּ .

דחיּ ין . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא

מכדין ׁש ּפ וּ לי דמרירוּ ,מ ּת ח וֹ ת יוֹ מא קם  ׁש כּ נא , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דאיקרי  יוֹ מא דּ צערא, יוֹ מא דּ בכיה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ מא

היינעההרצ מעלה ,אבינ לפני טאיח ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
,לפנינ עמדה היא ,תנא ְְְְִֵַָָָָלהלק ת
מ , עלינ להג די לה ל הלק ת  ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמק לת

נג)אמר  ש)תינמעונ מד א  עינ מ מחלל והא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
! לנ וי וי ! .א  לנ אי וכעת .לנ נרא בחברת 'ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻכ
ראי   לנ לסד, ראי  לנ לבת, ראי   לנ !לכ ְְִִֶַָָָָָָָֹוי
 דעי  ת לא דיעלה מרירת, ברי  תא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹלפר 

הסד. ברי ְְְִִֵֵֶלבת

.נקרב   תא נמצא ולא  נא למת  י ל ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
נאל  .עלינ יח מי אי  עליה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנאל
נאל  נפלה.  לכסא נאל התללה.   תְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָלמ
נאל  מה . דעיי א עינ  ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלהיכלתיה

.  אי עקב ת ל  ר  העפר ֲֵֵֶֶֶֶָָָֹאת

 נ אל  בה  , לנ מ יב ה ג הרי  הג את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מי לת צוחת(עלינו)מב ה מב ה, והלכת  ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָ

אמר  מ לגג, מג  עלינ מרירת ל כב)ק ל ש) ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ
 רכי ה את נאל לת.  עלית י אפא  ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמה
ל  מריר ת  קל מע מריא   ביליְְְְְִִִִֶֶַָָֻוה

הסקה.  לא דעיי ולא  ניה, על בה כיְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

 עפרלנ את ננק לסד! ראי   לנ לבת! ראי ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
את ננק  ,במ ית מק את ננק  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָרגליה,
הסד, נפ ח אנ מריר ת . ונבה ההיכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָתלי 
נח ולא תמיד נבה  זה. ל  י כל ראינְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹ

. נמע הכי ְְִִִֵַָמריר ת

תח,ואמר  א)ה העיר .(איכה  בדד  יבה איכה  ְְְְִֵֵָָָָָָָָ
כב)ת ב מבכה(ישעיה  מב סה מה מה  י י ְְְִָָָָ

אהב ה א,  ר דל  י אחד  י , י י .'ְֲִֵֶַָָָוג
, ליל ימי ה .מיה אר  מ ל לל ,ְְְִִִִִַַָָָָָָנפ
הסק החטאי  התר ועל . ל הלל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהא

.יהח לע לבית  ְְְִֵַַַַָלמעלה ,

י אז , מרירת, ל י ק ,ה לי  מחת ְְִִִִֵֶַַַָָָ
מה מה קרא   י צער , ל  י כה, ְְְִִֶֶֶַַָָָל

מ בּ גוֹ  ועאל וּ מבוּ כה, וּ מבוּ סה ו מהוּ מה ׁש יצי ׁש כּ נא, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דמ ורבּ וֹ נא מ גּ וֹ וסאיב. ואתּת ר וערק  אזל ׁש כּ נא, ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

דּ חרוּ ב, טוּ רא וּ לגוֹ  דלבר , טוּ רא  לגוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָמ וֹ תביּה 
אתחרב.וּ מ ׁש כּ נא ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש אל לבתר , דּ אסּת לּ ק, עילּ אה, יוֹ מא ההוּ א נחת ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מ את על  והא וא ׁש כּ ניּה , עאל  ׁש גּ ח חרב. ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ מ מארי דּ נפ על רחימ ּת א מטרוּ ניתא  ׁש יּה ,ׁש כּ נא , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ דין  סתיר. בּ ניינּה  וכל וערקת, אתּת רכת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוהיא
דּ תרנגוֹ לא  כּ נהימ וּ  גּ וֹ עא, בּ תר גּ וֹ עא למגעי , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָׁש ארי

דכתיב, הוּ א  הדא  נוּ קביּה . קר,(שם )על מקרקר ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש לּ יטא . רבּ וֹ ן קיר, כּ תרנגוֹ לא. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנהימ וּ 

טוּ רא,ׁש וֹ ע ו  לגבּ י וצווח ׁש וֹ עה עביד ההר, אל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
צווח  ׁש וֹ ע עביד מטרוּ ניתא. ּת ּמ ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ ערקת
רחימ ּת א  איכה איכה . דּ בכיּ ה בּ נהימ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוקרי

יחידתא דּ נפ  איכה  ׁש לימתי, ׁש פנינתי איכה ׁש אי, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נטלא  דּ הוית איכה בּ יח וּ דא. עּמ י  דּ אתיחדא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִדילי,

חמ יוֹ מא , דּ יחוּ דא,בּ כל אתוון ועשׂ רים ׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ א . על כּ "ה ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתקריאת

            

למיה.אחתי ּפ נית  לאן אזלת , לאן אּמ י, בּ ר ּת י ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
דּ  דא ׁש מעי אנן קרקוּ רא  יוֹ מא  בּ כל  ן  ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לן  למסּפ ד, יאוֹ ת לן  למב כּ י, יא וֹ ת לן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ רבּ וֹ ננא,
י  איכה איכה. למפ ּת ח וגו'.יאוֹ ת בדד  ׁש בה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

 

ּפ תח,ר בּ י  חוֹ זאה  ג)לויטס א (בראשית ׁש ית ואיבה ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הא  וּ בין מן בּ ינ הוה  סגּ י דּ בבוֹ  .זרע וּ בין ה ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

דּ נח  דּ עיטא עילה על עלמא , דאתבּ רי ׁש ,יוֹ מא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת רעא  מ ּק ּמ י  אתדּ חייא דּ אתלטייא, ׁש עתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵמההיא
בּ ין  דּ עלמא , גּ דרין בּ ין ּת דיר כּ מין והוּ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדמלכּ א,

דּ ד  אינוּ ן כּ ל דּ אוֹ רייתא, גּ דרין בּ עקב,אינוּ ן  ׁש ין ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נ  גּ דרין, לוֹ ן .בּ אינוּ ן ׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דנ דּ א ווי ווי  בּ י ׁש כּ ח , דּ בבוּ  על ווי .ׁש א ׁש י ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ י  דּ בבוּ  על  בּ האי דּ אתנטיר. לי ּה  דּ הוות ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

א א  דאתקריא בי ה, דּ בבוּ  ה'. יראת לּה ה נטר ׁש  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ תבירוּ , ל ּה  דּ תבר עד  עלמא, דאתבּ רי יוֹ מא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמן 

לעפרא .למ ׁש כּ ב ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
"היתה "י "איכה  "עם "רבּ תי "העיר "בדד ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

א ) דּ רי (איכה בּ אתוון אסּת כּ ל  ּת יבה , כּ ל ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ות  בי ותיבה, דּ בבוּ  נטיר וּ  עד ׁש כּ ח דּ אתנטרא, ׁש א, ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מט א. מכ ה ,ה לת ונכנס מבכה. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמבסה
ההר  לת במ מ  וגר ברח הל  ה  ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹור

 וה חר ב, ההר לת ,ח(השמד).ונחרב ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

על אחר אל הסק, העלי ה ת א ירד  ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
בעלת וה יח נכנס נחרב. והה  נְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָמ
ברחה, גר ה  והיא   נפ אהבת ה בירה ,ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה
כ ה, אחר  כה לבת, התחיל אז סת ר .  נינ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָוכל

תב  זה . נקבת על  ה רנגל מקרקר(ש)נהמת  ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָ
ה יט.   הר  קר  ה רנגל. נהמת ְְֲִִִִַַַַַַָקר ,

 וע  ההר , אל וצוח עה  עה  ההר, אל ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָ
נהמה וקרא  צוח ע, עה הבירה . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָרחה 
ינתי  איכה נפ י , אהבת איכה איכה. כה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָל
איכה יחד. עי  התיחדה יחידתי , איכה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלמתי,
החד, אתת  ריוע חמ י כל נטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהיית 

"ה. זה על ְְִֵֶַֹונקראת

אנאחתי ללכת? נית  לא ? הלכ לא אי, י  ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָ
,ננר ל  הה הרק ר   י כל  מעיְְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפח ראי   לנ לסד, ראי   לנ לבת, רא י ְְְִִִַָָָָָָֹֹלנ

.'וג בדד  יבה איכה ְְֵֵָָָָָָאיכה.

תח,רי החזה ג)לויטס ינ(בראשית אית ואיבה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
 מ היתה ר ה נאה .זרע בי הא ה ביְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
תמא .ח ה עצת  ל הע ה ועל  , להע ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָברא
וה א ,ל ה ער  מ פני  נדחה  התקל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעה
דר ת תא י ,ל הע ל ה דרת  י מיד  ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָארב
הדר ת  ת א עקב, י ת א ל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהרה ,

.תא ֵָנ

הרעהא י הנאה  על אי  . א י ְִֶֶַַַָָָָָָָצא,
אה ל היתה הרעה הנאה  על ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָמרה,
ל מר  רעה נאה ה'. יראת  אה קראה ,ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָה
לב בר, תא בר  עד  ,ל הע ברא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמ

ֶָָלעפר .

"היתה"איכה ע" "ר תי "העיר  "בדד (איכה "יבה ְְִִֵַָָָָָָָָָָ
ותבה,א) בה ל רא ל  א ת ת הסל .ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ

חרב עד  מרה רעה, נאה ל מירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָותמצא
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רצ וּ עא כד וסליק  אבוּ נא, קּמ י חטאן הוינן ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וּ מקבּ לת  לקּמ ן, קיימת איהי לן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאלקאה
אחר  כּ דּ בר עלנא. לאגנא בּ גין דמל כּ א, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמלקיּ וּ תא 

נג) מ ּפ (שם מחלל כו'והוּ א מעוֹ נ וֹ תינוּ  מד כּ א ׁש עינוּ  ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
וה  לנוּ . נרּפ א ווי וּ בחברתוֹ  ווי . לן, לית אי ּמ א ׁש ּת א ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

לן  למסּפ ד , יא וֹ ת לן למבכּ י, יאוֹ ת לן לכ וֹ . ווי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלן,
להוֹ , לאוֹ דעא דּ מרירוּ , מילּ ין אינוּ ן  לפתרא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיא וֹ ת

דּ הסּפ ידא . מ לּ ין למבכּ י דּ ידעין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלאינוּ ן

נ נקרב  ולא דּ איּמ נא, ערסא לגבּ י י וֹ מא ׁש כּ ח בּ כל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נ  ּת ּמ ן . דּ י לּה  מאן לית עלּה , עלן .ׁש אל  ׁש גּ ח ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נ נ  אתבּ ל בּ לא. דילּה , לערסא לכוּ רסייא,ׁש אל  ׁש אל  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
נ  דּ לא נפלת. אינוּ ן  אוֹ מאן דּ ילּה , להיכלין ׁש אל ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נ  מינּה . ר ידעין לעפרא, לית ׁש אל  דּ עקבתא ׁש ימ וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
◌ָ◌ַּת ּמ ן .

יתבה ׁש אלנ דּ תּמ ן לן, אתיב איגרא הא  לאיגרא, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
צווֹ חת  מבכּ ה, ואזלת עלן וּ מיי לּ לת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמבכּ ה 
דאּת  כּ מה לאיגרא. מאיגרא עלן, מרירוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְבּ קוֹ ל

כב)אמר, לגּ גּ וֹ ת .(שם  ּכּ ל עלית כּ י אפ וֹ א  ּל מה ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌
וּ נ  לאוֹ רחין דּ ׁש אל אמרין כּ לּ הוּ  קל ׁש בילין, ׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאן  ידעין ולא  בּ נהא, על דּ מבכּ ה דּ בכיּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרירוּ 
◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ קת .

      

ננ לן למיסּפ ד. יאוֹ ת לן למבכּ י, עפרא יא וֹ ת ק  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ננ  ננ דּ רגלהא, מ וֹ תבּה , בּ י אתר  כּ וֹ תלי ק ק  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

בּ הס ּפ ידא, נפּת ח אנן בּ מרירוּ . ונבכּ י  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלא,
איתנ  ולא ּת דיר נבכּ י האי. כּ ל י וֹ מא בּ כל ׁש י דּ חמינן ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מינן . דּ בכיּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרירוּ 

    

ואמרי,ּפ תח וּ  א )אינהוּ  י (איכה  בדד איכה ׁש בה  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב כב)העיר , מהוּ מה (ישעיה  יוֹ ם כּ י ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אית  יוֹ מא חד יוֹ ם. כּ י וגו'. וּ מבוּ כה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ מבוּ סה
דנפ לקוּ ד  רחימא הוּ א , בּ רי מ כּ ל ׁש א כּ לילא ׁש יּה , ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

כּ ללא  וה וּ א בּ יּה , כּ לילן יוֹ מין ׁש ית יוֹ מין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש אר
לבי  לעילא , אס ּת לּ ק חוֹ בין, דּ אסגיא וּ  ועל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְדּ כלּ הוּ .

דחיּ ין . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא

מכדין ׁש ּפ וּ לי דמרירוּ ,מ ּת ח וֹ ת יוֹ מא קם  ׁש כּ נא , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דאיקרי  יוֹ מא דּ צערא, יוֹ מא דּ בכיה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ מא

היינעההרצ מעלה ,אבינ לפני טאיח ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
,לפנינ עמדה היא ,תנא ְְְְִֵַָָָָלהלק ת
מ , עלינ להג די לה ל הלק ת  ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמק לת

נג)אמר  ש)תינמעונ מד א  עינ מ מחלל והא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
! לנ וי וי ! .א  לנ אי וכעת .לנ נרא בחברת 'ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻכ
ראי   לנ לסד, ראי  לנ לבת, ראי   לנ !לכ ְְִִֶַָָָָָָָֹוי
 דעי  ת לא דיעלה מרירת, ברי  תא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹלפר 

הסד. ברי ְְְִִֵֵֶלבת

.נקרב   תא נמצא ולא  נא למת  י ל ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
נאל  .עלינ יח מי אי  עליה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנאל
נאל  נפלה.  לכסא נאל התללה.   תְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָלמ
נאל  מה . דעיי א עינ  ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלהיכלתיה

.  אי עקב ת ל  ר  העפר ֲֵֵֶֶֶֶָָָֹאת

 נ אל  בה  , לנ מ יב ה ג הרי  הג את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מי לת צוחת(עלינו)מב ה מב ה, והלכת  ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָ

אמר  מ לגג, מג  עלינ מרירת ל כב)ק ל ש) ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ
 רכי ה את נאל לת.  עלית י אפא  ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמה
ל  מריר ת  קל מע מריא   ביליְְְְְִִִִֶֶַָָֻוה

הסקה.  לא דעיי ולא  ניה, על בה כיְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

 עפרלנ את ננק לסד! ראי   לנ לבת! ראי ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
את ננק  ,במ ית מק את ננק  ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָרגליה,
הסד, נפ ח אנ מריר ת . ונבה ההיכל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָתלי 
נח ולא תמיד נבה  זה. ל  י כל ראינְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹ

. נמע הכי ְְִִִֵַָמריר ת

תח,ואמר  א)ה העיר .(איכה  בדד  יבה איכה  ְְְְִֵֵָָָָָָָָ
כב)ת ב מבכה(ישעיה  מב סה מה מה  י י ְְְִָָָָ

אהב ה א,  ר דל  י אחד  י , י י .'ְֲִֵֶַָָָוג
, ליל ימי ה .מיה אר  מ ל לל ,ְְְִִִִִַַָָָָָָנפ
הסק החטאי  התר ועל . ל הלל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהא

.יהח לע לבית  ְְְִֵַַַַָלמעלה ,

י אז , מרירת, ל י ק ,ה לי  מחת ְְִִִִֵֶַַַָָָ
מה מה קרא   י צער , ל  י כה, ְְְִִֶֶֶַַָָָל

מ בּ גוֹ  ועאל וּ מבוּ כה, וּ מבוּ סה ו מהוּ מה ׁש יצי ׁש כּ נא, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דמ ורבּ וֹ נא מ גּ וֹ וסאיב. ואתּת ר וערק  אזל ׁש כּ נא, ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

דּ חרוּ ב, טוּ רא וּ לגוֹ  דלבר , טוּ רא  לגוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָמ וֹ תביּה 
אתחרב.וּ מ ׁש כּ נא ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש אל לבתר , דּ אסּת לּ ק, עילּ אה, יוֹ מא ההוּ א נחת ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מ את על  והא וא ׁש כּ ניּה , עאל  ׁש גּ ח חרב. ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ מ מארי דּ נפ על רחימ ּת א מטרוּ ניתא  ׁש יּה ,ׁש כּ נא , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ דין  סתיר. בּ ניינּה  וכל וערקת, אתּת רכת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוהיא
דּ תרנגוֹ לא  כּ נהימ וּ  גּ וֹ עא, בּ תר גּ וֹ עא למגעי , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָׁש ארי

דכתיב, הוּ א  הדא  נוּ קביּה . קר,(שם )על מקרקר ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש לּ יטא . רבּ וֹ ן קיר, כּ תרנגוֹ לא. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנהימ וּ 

טוּ רא,ׁש וֹ ע ו  לגבּ י וצווח ׁש וֹ עה עביד ההר, אל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
צווח  ׁש וֹ ע עביד מטרוּ ניתא. ּת ּמ ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ ערקת
רחימ ּת א  איכה איכה . דּ בכיּ ה בּ נהימ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוקרי

יחידתא דּ נפ  איכה  ׁש לימתי, ׁש פנינתי איכה ׁש אי, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נטלא  דּ הוית איכה בּ יח וּ דא. עּמ י  דּ אתיחדא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִדילי,

חמ יוֹ מא , דּ יחוּ דא,בּ כל אתוון ועשׂ רים ׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ א . על כּ "ה ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתקריאת

            

למיה.אחתי ּפ נית  לאן אזלת , לאן אּמ י, בּ ר ּת י ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
דּ  דא ׁש מעי אנן קרקוּ רא  יוֹ מא  בּ כל  ן  ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לן  למסּפ ד, יאוֹ ת לן  למב כּ י, יא וֹ ת לן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ רבּ וֹ ננא,
י  איכה איכה. למפ ּת ח וגו'.יאוֹ ת בדד  ׁש בה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

 

ּפ תח,ר בּ י  חוֹ זאה  ג)לויטס א (בראשית ׁש ית ואיבה ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הא  וּ בין מן בּ ינ הוה  סגּ י דּ בבוֹ  .זרע וּ בין ה ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

דּ נח  דּ עיטא עילה על עלמא , דאתבּ רי ׁש ,יוֹ מא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת רעא  מ ּק ּמ י  אתדּ חייא דּ אתלטייא, ׁש עתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵמההיא
בּ ין  דּ עלמא , גּ דרין בּ ין ּת דיר כּ מין והוּ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדמלכּ א,

דּ ד  אינוּ ן כּ ל דּ אוֹ רייתא, גּ דרין בּ עקב,אינוּ ן  ׁש ין ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נ  גּ דרין, לוֹ ן .בּ אינוּ ן ׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דנ דּ א ווי ווי  בּ י ׁש כּ ח , דּ בבוּ  על ווי .ׁש א ׁש י ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ י  דּ בבוּ  על  בּ האי דּ אתנטיר. לי ּה  דּ הוות ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

א א  דאתקריא בי ה, דּ בבוּ  ה'. יראת לּה ה נטר ׁש  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ תבירוּ , ל ּה  דּ תבר עד  עלמא, דאתבּ רי יוֹ מא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמן 

לעפרא .למ ׁש כּ ב ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
"היתה "י "איכה  "עם "רבּ תי "העיר "בדד ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

א ) דּ רי (איכה בּ אתוון אסּת כּ ל  ּת יבה , כּ ל ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ות  בי ותיבה, דּ בבוּ  נטיר וּ  עד ׁש כּ ח דּ אתנטרא, ׁש א, ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מט א. מכ ה ,ה לת ונכנס מבכה. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמבסה
ההר  לת במ מ  וגר ברח הל  ה  ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹור

 וה חר ב, ההר לת ,ח(השמד).ונחרב ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

על אחר אל הסק, העלי ה ת א ירד  ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
בעלת וה יח נכנס נחרב. והה  נְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָמ
ברחה, גר ה  והיא   נפ אהבת ה בירה ,ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹה
כ ה, אחר  כה לבת, התחיל אז סת ר .  נינ ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָוכל

תב  זה . נקבת על  ה רנגל מקרקר(ש)נהמת  ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָ
ה יט.   הר  קר  ה רנגל. נהמת ְְֲִִִִַַַַַַָקר ,

 וע  ההר , אל וצוח עה  עה  ההר, אל ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָ
נהמה וקרא  צוח ע, עה הבירה . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָרחה 
ינתי  איכה נפ י , אהבת איכה איכה. כה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָל
איכה יחד. עי  התיחדה יחידתי , איכה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלמתי,
החד, אתת  ריוע חמ י כל נטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהיית 

"ה. זה על ְְִֵֶַֹונקראת

אנאחתי ללכת? נית  לא ? הלכ לא אי, י  ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָ
,ננר ל  הה הרק ר   י כל  מעיְְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפח ראי   לנ לסד, ראי   לנ לבת, רא י ְְְִִִַָָָָָָֹֹלנ

.'וג בדד  יבה איכה ְְֵֵָָָָָָאיכה.

תח,רי החזה ג)לויטס ינ(בראשית אית ואיבה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
 מ היתה ר ה נאה .זרע בי הא ה ביְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
תמא .ח ה עצת  ל הע ה ועל  , להע ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָברא
וה א ,ל ה ער  מ פני  נדחה  התקל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעה
דר ת תא י ,ל הע ל ה דרת  י מיד  ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָארב
הדר ת  ת א עקב, י ת א ל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהרה ,

.תא ֵָנ

הרעהא י הנאה  על אי  . א י ְִֶֶַַַָָָָָָָצא,
אה ל היתה הרעה הנאה  על ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָמרה,
ל מר  רעה נאה ה'. יראת  אה קראה ,ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָה
לב בר, תא בר  עד  ,ל הע ברא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמ

ֶָָלעפר .

"היתה"איכה ע" "ר תי "העיר  "בדד (איכה "יבה ְְִִֵַָָָָָָָָָָ
ותבה,א) בה ל רא ל  א ת ת הסל .ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ

חרב עד  מרה רעה, נאה ל מירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָותמצא
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מקדּ  בּ י בּ רי דּ אתחרב רע"ה איב"ה  אתוון,ׁש א. ׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א  לההיא לּה  דבי אתנטיר  בּ תביר וּ  חיל , ׁש ת  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לממקדּ  לעפרא .ׁש א, ׁש כּ ב ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דכתיב,הדא  א )הוּ א "בּ גּ וֹ ים (איכה "ר בּ תי "כּ אלמנה ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ּת קרא  "למס, "היתה "בּ מדינוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ"שׂ רתי

בּ רי  בּ למפרע  ל "ה אתוון, דּ בי ׁש י  בּ תביר וּ  ."ׁש בר ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ כני מקדּ  בּ תבירוּ  בי ׁש א , דּ בבוּ  די שׂ ראל, ׁש א ׁש ּת א ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ  ל"ה ׁש בר".אדבּ יק ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קל איכה  דא , רעה איבה לההיא דּ אתדּ בּ קת ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ ין דּ נח  בּ רקיעין. דּ בכיה מרירוּ  קל  ׁש , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

הוּ א  הדא  איבה. קראן אחרא וּ מ ּס טרא איכה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָקראן
א  ואיבה הא דכתיב, וּ בין בּ ינ סטרא ׁש ית בּ ין  ה, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א  דא, סטרא וּ בין  מקדּ דא , בּ י בּ חר בּ ן ׁש א .ׁש ּת כּ ח ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
אתר  קדמאה כ"ה,וּ בקרא דּ האי למנדע כּ לּ א ׁש ים ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דאתבּ רי  מיּ וֹ מא לּה  דּ נטיר רעה, איב"ה ל ּה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאד בּ יק
◌ָ◌ְ◌ָעלמא .
ּפ תח,י איכה  הר כּ ינס רבּ י בדד, ג)ׁש בה (בראשית  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ויּ ויגר  האדם  את עדן .ׁש  לגּ ן מּק דם ׁש כּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
מקדּ ויגר  בּ י בּ חרבּ ן ישׂ ראל . כּ נסת דּ א את, ׁש א,ׁש  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

דּ א  בּ תירוּ כין, בּ דּ אתּת רכת ׁש לּ וּ חין,ׁש ּת לחת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נפלת . דמלכּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָכּ רסייא

     

דּ את ּת רכת,ׁש ויגר ווי דמל כּ א. כּ רסייא דּ א את, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ  ההוּ א האדם, דּ נפלת. על ווי ׁש לּ יט  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

בּ יּה  דּ כתיב א )כּ וּ רסייא , הכּ ּס א (יחזקאל דּ מ וּ ת ועל  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
כּ לּ א . נפל כּ רסייא, נפלת כו'. אדם כּ מראה ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ מ וּ ת 

א ׁש כן,ויּ  לדא, דתרי וא ההוּ א יי ׁש כּ ין ׁש וּ בא ׁש רי ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ  בּ הי ּפ וּ כא. בּ י אחרא, דּ אתחריב ׁש עתא  ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ואזעיר מקדּ  לעילא , עילּ אה  לכבוֹ ד סליק ׁש א, ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ נּ יּה  נטיל וכוּ רסייא דּ הוות. מ כּ מה  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְדּ יוֹ קניּה 

ׁש .ואתּפ ר  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

לתּת א,א כביכוֹ ל  כּ רוּ בים עם עדן לגּ ן ׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וא ואתּפ ר  עילּ אה. כּ בוֹ ד  מההוּ א ׁש רי ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ ר בּ נוּ תיּה , בּ ד וּ כּת א למיקם החרב, להט ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
וּ למי  דּ אנגיד למיטר אוֹ רח  ההוּ א וּ למסּת יר, ׁש אב ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
החיּ ים . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמעץ 

ואמר,ׁש מה וּ  צווח ל)מל כּ א ׁש לוֹ (משלי ׁש ּת חת ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כו'  ֹימלו כּ י עבד  ּת חת כו' ארץ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָרגזה

תיר ו  כּ י לבר .ׁש פחה גּ בירּת ּה  לגוֹ , ׁש פחה גּ ברּת ּה . ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

נ מרה האת ת רא י רע"ה איב"ה . קה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָית
, קה ית ל  ר חיל, את  תלא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָל

לעפר . ְִֶַָָלב 

 בזהת(ש) רתי"  יב" "ר תי "אלמנה ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ראי  למפרע קרא "למס. "היתה  ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ"דינ ת 
, קה ית  ל  ר ."בר "ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהאתת 
"ל הדיק  רעה נאה יראל , נסת ל נברְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

."ברְְִֵ

ה ח,איכה  קל , ה רעה  איבה  תלא ד קה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
 ראי ק  א .רקיעי כה ל מריר ת ְְְְִִִִִֵֶָָק ל
ואיבה ת ב זה איבה. ראי ק אחר  מד ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאיכה ,
הה, הד בי ה ה, הד י הא ה. בי ינ ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאית

ה בס ק(ש)נמצא .קה ית  חר ְְְְִִֵֵַַַַָָָֻ
תא הד יק  ה כ "ה לדעת הל ,  נר ְְִִִִֶַַַַָָָָֹהרא

.ל הע ברא מ ל מר רעה  ְִִֵֶֶַָָָָָָָָאיב"ה

תח,איכה הרינס רי בדד. ג)יבה ויגר (בראשית ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
 את  ויגר .עד לג  דמ  ו האד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
רה , קה ית  חר יראל, נסת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻז

פלה. לה א , חי לחה ,יגרְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

 י ויגרא ר ה, אי  .לה א  זה   את  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
הא, על לט  ת א ,האד ְִֵֵֶֶַַָָָָָפלה .

 א)תב מראה(יחזקאל  מת  ה א מת ועל ְְְְְִֵֵֶַַַָ
ה ל. נפל  הא נפלה .' וכ ְְִֵַַַָָָָָֹאד

בוי וה רה  יה זה , את  ר ת א  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
, קה ית חרב עה  . כה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָאחר
ממ תמ והמעיט למעלה,  העלי הבד את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָסק

ונפרד. מ נסע  והא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיה ,

למה,ביכל   בירה  ע העד  את הרה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את והרה ,העלי הבד ת מא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָונפרד
למר , בר מק לעמד החרב, להט תְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹא

להסיר  מע(ולרח)ולאב פעת   ר ה תא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.יִַַהח

ואמר ,למה  צוח לל)ה רגזה(משלי ל חת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
י  ופחה  'כ ימל י עבד  חת  'כ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָאר
איכה . ח  בר ,פני הפחה  .בר ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָתיר

י  בּ דד איכה  אמר, דא ּת  כּ מא בדד. מאי בדד , ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מ וֹ י  לּמ חנה  מחוּ ץ  ׁש בוֹ .ׁש ב ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

       

קרא י איכה  ּפ תחי  ורבּ נן  חנינאי ר' בדד, ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הרא  ב)ׁש וֹ ן.בּ אדם א הים (בראשית ה' ויּ ּק ח ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

לקח וֹ . בּ ּמ ה ויּ ּק ח, וגו'. עדן בגן  ויּ נּ יחה וּ  האדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת 
אחר כּ דּ בר בּ דברים. לקחוֹ  אמר, חנינאי ח )ר' (ויקרא  ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

כּ דּ בר  בּ רוּ ח. לקחוֹ  אמרוּ , ור בּ נן אהרן. את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַקח 
ב)אחר , ב מעל (מלכים אדני את  קח ה' ה יּ וֹ ם ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌

ׁש .רא  ֶֹ◌

לדעת ויּ נּ יחה וּ  מנוּ חה, לוֹ  להי וֹ ת כּ די עדן, בגן ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וה  החכמה רבּ י וּ להכּ יר  דּ אמר ּת וֹ רה. ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּק דוֹ  לימדּה  הּת וֹ רה לאדם .חנינאי, הוּ א  ּבּ רו ׁש  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דכתיב, הוּ א  כח )הדא וגו',(איוב  ויסּפ ר ּה  רא ּה  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ה  מלאכי והיוּ  לאדם. לפניו.ו יּ אמר מקלסין רת ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ עד  ליּה  סמאמר וירד ׁש ראה בּ וֹ , ונתקנּ א מים, ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה  נח מן על צל כּ דמ וּ ת הנּ ח מים נראה,ׁש . ׁש  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דיליּה . וחילא ּת קפא עליו, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהצּ ל 

נח קריב  מן הה וּ א קלּ ה דּ דע ּת א איּת תא , לגבּ י ׁש  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א האי  אתּפ ּת ת, לא דּ אּת תא מ כּ אן  ׁש . ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אחרא. ג)בּ אּת תא הא (בראשית אל כּ י ויּ אמר אף ה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ בתחלּ ת  מהכא, בּ אף . ּפ תח  מ יּ ד  א הים, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
בּ אף, ּפ תח הוּ א  ּכ הוּ א. מי ניכּ ר אדם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו

הוּ א . מי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע

והמנטל  תקבּ ל. א אם ּת קבּ ל , אם זה, ׁש יכּה סימן ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואמרה  מ"ם, בּ אוֹ ת ׁש ּפ תחה עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דברים,

הנּ ח  נטל  מיּ ד נאכל. אכל הגּ ן עץ  האוֹ ת,מ כּ ל ׁש  ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
על  ממ ּת ין והיה  המאלית, זר וֹ עוֹ  על  אוֹ תּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ שׂ ם

לפניהם . נכ וֹ ן מו"ת  להיוֹ ת כּ די מ ּפ יה, תי "ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִוא"ו

 

דּ כתיב,התחיל  עד הא (שם )לפּת וֹ תּה , ה,וּת רא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּפ רחוּ  מלּמ ד , ותּק יף . סגּ י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ טעמא
מ "ם . אוֹ ת עם להתחבּ ר וסלקוּ  תי "ו, וא"ו ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
היתה  וא ויוֹ רדת, עוֹ לה  היתה מ "ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוא וֹ ת

ׁש נתּפ ּת ת . עד עּמ הם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת

לד'וּ פרח וּ  מ "ם לא וֹ ת ואקיפ וּ  זמנין, ד ' תי"ו, וא"ו ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌
דּ כתיב, ג)סטרין. מ ּפ ריוֹ (בראשית וּת ּק ח ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לאי  גּ ם וּת ּת ן הא וּת אכל ׁש ניהם . עיני וּת ּפ קחנה ׁש ּה  ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

 מח יב דד אמר מ דד ? ה  מה  בדד, ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָי בה 
. במ ֲֶַַָלחנה

התבאיכה  תחי  נור חנינאי ר י  בדד, יבה ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ
.הרא אד(ב את(בראשית  אלהי ה' וח ְֱִִִֶַַָָָֹ

ר י  ?לקח ה וח, .'וג עד בג  חהו  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאד
אמר מ ,דברי לקח אמר , ח )חנינאי  קח(ויקרא ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ

אמר  מ רח, לקח ,אמר נור .אהר (מלכי את ְְְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹ
ב) רא.ב מעל אדני את לקח ה ' ֲֵֵֶֶֶַַַֹֹה

חהירו לה לדעת  מנחה, ל להי ת די  ,עד  בג ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
הרה חנינאי , ר י אמר  והרה. ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָהחכמה

תב זה .האד את הא  ר דה דאיוב ל) ְִֶֶֶַָָָָָָָ
מלאכי כח ) והי . לאד ו אמר  ,' וג רויס רא ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֹאז

לפניו. סימק ְְְִֵַַָָָה רת 

מ עד וירד ,ב ונתקא  ,מי סמא"ל ראה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
והל  נראה , חה .נח על צל דמת  מיְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה

. וה ח קה ְֶֶַַַָָֹֹעליו,

האי.קרב  מ קה  ע לאה, חה  ת א ְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
אחרת. אה  א א מתית לא  אה א ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ

ג) מד(בראשית ,אלהי אמר  י   א האה  אל ֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹואמר
מי  נר  אד ל בריו  תחת  אמ . א ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָתח

הא. מי להדיע ,א תח הא   ְְִִַַַָָהא .

והמיכנטל תקל. לא  א קל, א  זה סימ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מל  ואמרה , "מ את  תחה עד ,דבריְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
 ו מ', את ח ה נטל מד נאכל. [אכל]   ה  ִֵֵֶַַַַָָָָָָֹע
י"ו וא "ו על יממ והיה המאלית ,  ע זר על  תְְְְִִַַַַָָָָָא

.לפניה  נכ מו"ת להית די  ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמ יה,

תבהתחיל עד  ,תלפ(ש),ה הא ורא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
האתת רח מלד . יות דל טעְְְְִִֵֶַַַַָָָ
 "מ והאת ,"מ האת  ע להתח ר ועל י "ו , ְְְְִִֵֵֵַָָָָָוא"ו 
עד ,הע מתחרת  היתה ולא  וירדת, ע לה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

ְִֵֶַתית.

פרח "מ האת את  יפוה ,עמי אר ע י"ו וא "ו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
תב ,צדדי ג)לארעה מרי(בראשית וח ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

.ניה עיני  ו קחנה  ' וכ לאי  ו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואכל
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מקדּ  בּ י בּ רי דּ אתחרב רע"ה איב"ה  אתוון,ׁש א. ׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א  לההיא לּה  דבי אתנטיר  בּ תביר וּ  חיל , ׁש ת  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לממקדּ  לעפרא .ׁש א, ׁש כּ ב ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דכתיב,הדא  א )הוּ א "בּ גּ וֹ ים (איכה "ר בּ תי "כּ אלמנה ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ּת קרא  "למס, "היתה "בּ מדינוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ"שׂ רתי

בּ רי  בּ למפרע  ל "ה אתוון, דּ בי ׁש י  בּ תביר וּ  ."ׁש בר ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ כני מקדּ  בּ תבירוּ  בי ׁש א , דּ בבוּ  די שׂ ראל, ׁש א ׁש ּת א ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ  ל"ה ׁש בר".אדבּ יק ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קל איכה  דא , רעה איבה לההיא דּ אתדּ בּ קת ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ ין דּ נח  בּ רקיעין. דּ בכיה מרירוּ  קל  ׁש , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

הוּ א  הדא  איבה. קראן אחרא וּ מ ּס טרא איכה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָקראן
א  ואיבה הא דכתיב, וּ בין בּ ינ סטרא ׁש ית בּ ין  ה, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א  דא, סטרא וּ בין  מקדּ דא , בּ י בּ חר בּ ן ׁש א .ׁש ּת כּ ח ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
אתר  קדמאה כ"ה,וּ בקרא דּ האי למנדע כּ לּ א ׁש ים ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דאתבּ רי  מיּ וֹ מא לּה  דּ נטיר רעה, איב"ה ל ּה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאד בּ יק
◌ָ◌ְ◌ָעלמא .
ּפ תח,י איכה  הר כּ ינס רבּ י בדד, ג)ׁש בה (בראשית  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ויּ ויגר  האדם  את עדן .ׁש  לגּ ן מּק דם ׁש כּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
מקדּ ויגר  בּ י בּ חרבּ ן ישׂ ראל . כּ נסת דּ א את, ׁש א,ׁש  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

דּ א  בּ תירוּ כין, בּ דּ אתּת רכת ׁש לּ וּ חין,ׁש ּת לחת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נפלת . דמלכּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָכּ רסייא

     

דּ את ּת רכת,ׁש ויגר ווי דמל כּ א. כּ רסייא דּ א את, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ  ההוּ א האדם, דּ נפלת. על ווי ׁש לּ יט  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

בּ יּה  דּ כתיב א )כּ וּ רסייא , הכּ ּס א (יחזקאל דּ מ וּ ת ועל  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
כּ לּ א . נפל כּ רסייא, נפלת כו'. אדם כּ מראה ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ מ וּ ת 

א ׁש כן,ויּ  לדא, דתרי וא ההוּ א יי ׁש כּ ין ׁש וּ בא ׁש רי ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ  בּ הי ּפ וּ כא. בּ י אחרא, דּ אתחריב ׁש עתא  ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ואזעיר מקדּ  לעילא , עילּ אה  לכבוֹ ד סליק ׁש א, ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ נּ יּה  נטיל וכוּ רסייא דּ הוות. מ כּ מה  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְדּ יוֹ קניּה 

ׁש .ואתּפ ר  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

לתּת א,א כביכוֹ ל  כּ רוּ בים עם עדן לגּ ן ׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וא ואתּפ ר  עילּ אה. כּ בוֹ ד  מההוּ א ׁש רי ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ ר בּ נוּ תיּה , בּ ד וּ כּת א למיקם החרב, להט ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
וּ למי  דּ אנגיד למיטר אוֹ רח  ההוּ א וּ למסּת יר, ׁש אב ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
החיּ ים . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמעץ 

ואמר,ׁש מה וּ  צווח ל)מל כּ א ׁש לוֹ (משלי ׁש ּת חת ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כו'  ֹימלו כּ י עבד  ּת חת כו' ארץ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָרגזה

תיר ו  כּ י לבר .ׁש פחה גּ בירּת ּה  לגוֹ , ׁש פחה גּ ברּת ּה . ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

נ מרה האת ת רא י רע"ה איב"ה . קה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָית
, קה ית ל  ר חיל, את  תלא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָל

לעפר . ְִֶַָָלב 

 בזהת(ש) רתי"  יב" "ר תי "אלמנה ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ראי  למפרע קרא "למס. "היתה  ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ"דינ ת 
, קה ית  ל  ר ."בר "ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהאתת 
"ל הדיק  רעה נאה יראל , נסת ל נברְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

."ברְְִֵ

ה ח,איכה  קל , ה רעה  איבה  תלא ד קה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
 ראי ק  א .רקיעי כה ל מריר ת ְְְְִִִִִֵֶָָק ל
ואיבה ת ב זה איבה. ראי ק אחר  מד ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאיכה ,
הה, הד בי ה ה, הד י הא ה. בי ינ ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאית

ה בס ק(ש)נמצא .קה ית  חר ְְְְִִֵֵַַַַָָָֻ
תא הד יק  ה כ "ה לדעת הל ,  נר ְְִִִִֶַַַַָָָָֹהרא

.ל הע ברא מ ל מר רעה  ְִִֵֶֶַָָָָָָָָאיב"ה

תח,איכה הרינס רי בדד. ג)יבה ויגר (בראשית ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
 את  ויגר .עד לג  דמ  ו האד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
רה , קה ית  חר יראל, נסת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻז

פלה. לה א , חי לחה ,יגרְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

 י ויגרא ר ה, אי  .לה א  זה   את  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
הא, על לט  ת א ,האד ְִֵֵֶֶַַָָָָָפלה .

 א)תב מראה(יחזקאל  מת  ה א מת ועל ְְְְְִֵֵֶַַַָ
ה ל. נפל  הא נפלה .' וכ ְְִֵַַַָָָָָֹאד

בוי וה רה  יה זה , את  ר ת א  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
, קה ית חרב עה  . כה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָאחר
ממ תמ והמעיט למעלה,  העלי הבד את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָסק

ונפרד. מ נסע  והא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיה ,

למה,ביכל   בירה  ע העד  את הרה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את והרה ,העלי הבד ת מא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָונפרד
למר , בר מק לעמד החרב, להט תְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹא

להסיר  מע(ולרח)ולאב פעת   ר ה תא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.יִַַהח

ואמר ,למה  צוח לל)ה רגזה(משלי ל חת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
י  ופחה  'כ ימל י עבד  חת  'כ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָאר
איכה . ח  בר ,פני הפחה  .בר ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָתיר

י  בּ דד איכה  אמר, דא ּת  כּ מא בדד. מאי בדד , ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מ וֹ י  לּמ חנה  מחוּ ץ  ׁש בוֹ .ׁש ב ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

       

קרא י איכה  ּפ תחי  ורבּ נן  חנינאי ר' בדד, ׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הרא  ב)ׁש וֹ ן.בּ אדם א הים (בראשית ה' ויּ ּק ח ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

לקח וֹ . בּ ּמ ה ויּ ּק ח, וגו'. עדן בגן  ויּ נּ יחה וּ  האדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת 
אחר כּ דּ בר בּ דברים. לקחוֹ  אמר, חנינאי ח )ר' (ויקרא  ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

כּ דּ בר  בּ רוּ ח. לקחוֹ  אמרוּ , ור בּ נן אהרן. את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַקח 
ב)אחר , ב מעל (מלכים אדני את  קח ה' ה יּ וֹ ם ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌

ׁש .רא  ֶֹ◌

לדעת ויּ נּ יחה וּ  מנוּ חה, לוֹ  להי וֹ ת כּ די עדן, בגן ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וה  החכמה רבּ י וּ להכּ יר  דּ אמר ּת וֹ רה. ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּק דוֹ  לימדּה  הּת וֹ רה לאדם .חנינאי, הוּ א  ּבּ רו ׁש  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דכתיב, הוּ א  כח )הדא וגו',(איוב  ויסּפ ר ּה  רא ּה  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ה  מלאכי והיוּ  לאדם. לפניו.ו יּ אמר מקלסין רת ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ עד  ליּה  סמאמר וירד ׁש ראה בּ וֹ , ונתקנּ א מים, ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה  נח מן על צל כּ דמ וּ ת הנּ ח מים נראה,ׁש . ׁש  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דיליּה . וחילא ּת קפא עליו, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהצּ ל 

נח קריב  מן הה וּ א קלּ ה דּ דע ּת א איּת תא , לגבּ י ׁש  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א האי  אתּפ ּת ת, לא דּ אּת תא מ כּ אן  ׁש . ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אחרא. ג)בּ אּת תא הא (בראשית אל כּ י ויּ אמר אף ה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ בתחלּ ת  מהכא, בּ אף . ּפ תח  מ יּ ד  א הים, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
בּ אף, ּפ תח הוּ א  ּכ הוּ א. מי ניכּ ר אדם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו

הוּ א . מי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע

והמנטל  תקבּ ל. א אם ּת קבּ ל , אם זה, ׁש יכּה סימן ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואמרה  מ"ם, בּ אוֹ ת ׁש ּפ תחה עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דברים,

הנּ ח  נטל  מיּ ד נאכל. אכל הגּ ן עץ  האוֹ ת,מ כּ ל ׁש  ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
על  ממ ּת ין והיה  המאלית, זר וֹ עוֹ  על  אוֹ תּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ שׂ ם

לפניהם . נכ וֹ ן מו"ת  להיוֹ ת כּ די מ ּפ יה, תי "ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִוא"ו

 

דּ כתיב,התחיל  עד הא (שם )לפּת וֹ תּה , ה,וּת רא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּפ רחוּ  מלּמ ד , ותּק יף . סגּ י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ טעמא
מ "ם . אוֹ ת עם להתחבּ ר וסלקוּ  תי "ו, וא"ו ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
היתה  וא ויוֹ רדת, עוֹ לה  היתה מ "ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוא וֹ ת

ׁש נתּפ ּת ת . עד עּמ הם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת

לד'וּ פרח וּ  מ "ם לא וֹ ת ואקיפ וּ  זמנין, ד ' תי"ו, וא"ו ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌
דּ כתיב, ג)סטרין. מ ּפ ריוֹ (בראשית וּת ּק ח ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לאי  גּ ם וּת ּת ן הא וּת אכל ׁש ניהם . עיני וּת ּפ קחנה ׁש ּה  ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

 מח יב דד אמר מ דד ? ה  מה  בדד, ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָי בה 
. במ ֲֶַַָלחנה

התבאיכה  תחי  נור חנינאי ר י  בדד, יבה ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ
.הרא אד(ב את(בראשית  אלהי ה' וח ְֱִִִֶַַָָָֹ

ר י  ?לקח ה וח, .'וג עד בג  חהו  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאד
אמר מ ,דברי לקח אמר , ח )חנינאי  קח(ויקרא ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ

אמר  מ רח, לקח ,אמר נור .אהר (מלכי את ְְְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָֹ
ב) רא.ב מעל אדני את לקח ה ' ֲֵֵֶֶֶַַַֹֹה

חהירו לה לדעת  מנחה, ל להי ת די  ,עד  בג ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
הרה חנינאי , ר י אמר  והרה. ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָהחכמה

תב זה .האד את הא  ר דה דאיוב ל) ְִֶֶֶַָָָָָָָ
מלאכי כח ) והי . לאד ו אמר  ,' וג רויס רא ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָֹאז

לפניו. סימק ְְְִֵַַָָָה רת 

מ עד וירד ,ב ונתקא  ,מי סמא"ל ראה  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
והל  נראה , חה .נח על צל דמת  מיְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה

. וה ח קה ְֶֶַַַָָֹֹעליו,

האי.קרב  מ קה  ע לאה, חה  ת א ְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
אחרת. אה  א א מתית לא  אה א ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ

ג) מד(בראשית ,אלהי אמר  י   א האה  אל ֱִִִִֶֶַַַָָָָֹֹואמר
מי  נר  אד ל בריו  תחת  אמ . א ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָתח

הא. מי להדיע ,א תח הא   ְְִִַַַָָהא .

והמיכנטל תקל. לא  א קל, א  זה סימ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מל  ואמרה , "מ את  תחה עד ,דבריְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
 ו מ', את ח ה נטל מד נאכל. [אכל]   ה  ִֵֵֶַַַַָָָָָָֹע
י"ו וא "ו על יממ והיה המאלית ,  ע זר על  תְְְְִִַַַַָָָָָא

.לפניה  נכ מו"ת להית די  ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמ יה,

תבהתחיל עד  ,תלפ(ש),ה הא ורא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
האתת רח מלד . יות דל טעְְְְִִֵֶַַַַָָָ
 "מ והאת ,"מ האת  ע להתח ר ועל י "ו , ְְְְִִֵֵֵַָָָָָוא"ו 
עד ,הע מתחרת  היתה ולא  וירדת, ע לה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

ְִֵֶַתית.

פרח "מ האת את  יפוה ,עמי אר ע י"ו וא "ו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
תב ,צדדי ג)לארעה מרי(בראשית וח ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

.ניה עיני  ו קחנה  ' וכ לאי  ו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואכל
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לארבּ ע  מ"ם לאוֹ ת ׁש ּס בבוֹ  מלּמ ד, ת'. ו' זמנין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִד '
סטרין . בּ כל מות בּ אמצע , והמ"ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדין,

       

ט )אחר,דּ בר דא (ירמיה  בּ חלוֹ נינוּ . מות עלה כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מי  דּ א ועל  ׁש מיא. מחלּ וֹ ני חד  דּ איהוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְסמאל,
בּ ּה  והטיל  בּ ּה , ׁש לט מ יּ ד מות. יראה ו א יחיה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶגּ בר 

קוּ ד  נחת ויּ תחבּ א זוּ המא. למיחמי, הוּ א בּ רי ׁש א ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וא  ׁש ּת וֹ .האדם  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

           

ה ּת א  היתה ׁש חטא וּ , קוֹ דם על חזי, עטרה  כינה ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ רא  להיוֹ ת העוֹ לם .ׁש יהם, על ׁש וֹ רה  ׁש בילם ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּת  כּ ביכוֹ ל , ׁש חטאוּ , וא כּ יון ואסּת לּ קת כּ חּה , ׁש  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וקוּ ד  ואמר ׁש לּ יטת. לקוֹ נן, ׁש ארי ה וּ א בּ רי ׁש א ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אוּ ף  מינּה . אעדוּ  ׁש לטנוּ תא  מינּה , ּת הא  מה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאיכה,
מקדּ  בּ י בּ חוּ רבּ ן אעדוּ ,הכא  ׁש וּ לטנוּ תא ׁש א, ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

איכה,וקוּ ד  ואמר  למיסּפ ד, ׁש ארי הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
עליה . ּת הא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמה

     

ּפ תח,איכה , ּפ נחס לא )רבּ י נ (ירמיה  בּ רמה ׁש מע קוֹ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ  וגו'. ּת מר וּ רים בּ כי  דּ אתחרב נהי ׁש עתא ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מקדּ  קברי בּ י על ואיתער  קלא  אתא ואּת וֹ ּק ד . ׁש א, ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ מיכין  א ּת וּ ן קדמאי, אבהן  ואמר, קדמאי, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאבהן

בּ ניכוֹ ן בּ  דעלמא, צערא ידעיתוּ ן  ולא ׁש ינתא, ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
סגּ י  בּ הימנוּ תא ואעילּת וּ ן בּ צערא, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְדּ גדּ לּת וּ ן 

והא דקוּ ד  אתקטלוּ , והא מיתוּ , הא הוּ א, בּ רי ׁש א  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לאחוֹ רא, מהדּ קן ידיה וֹ ן שׂ נאיהוֹ ן, בּ ין בּ גלוּ תא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאזלוּ 
דּ ילכוֹ ן, רחמין אן  אּת וֹ קד. בּ ּת יהוֹ ן  בּ כפנא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמייתין

לגבּ ייה וּ . איתערוּ  קוּ מ וּ  דילכוֹ ן, מהימנוּ תא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאן

    

ממיּ ד  לג בּ י ואזלוּ  וא ּמ הן, אבהן אמרוּ אתערוּ  ׁש ה, ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
מ אן ליּה , בּ נין, אינוּ ן אן מהימנא, רעיא ׁש ה ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ איתער  מ יּ ד לוֹ ן. לגבּ י ׁש בקּת  עּמ הוֹ ן ואזל ׁש ה, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ישׂ ראל,יהוֹ  בּ ני אלּ ין, אבהן  בּ ני ליּה , אמר ׁש ע. ְ◌◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

קוּ ד  ו דּ פקדנּ י  עליה וֹ ן, הוּ א בּ רי לוֹ ן ׁש א ׁש בקית  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אינוּ ן . אן ,ִבּ יד◌ָ◌ָ◌ִ◌

מיהוֹ אתיב רבּ ינוּ  ואמר , קדּ י ׁש ע  בּ ארעא ׁש א ׁש ה, ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ וּ ם  על ארעא ל וֹ ן וּ פליגית ל וֹ ן, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַׁש בקית

 "מ לא ת בב מלד ת '. ו ' עמי אר ע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהה 
.דדיה כל מות אמצע, "וה ,צדדי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלארעה

מאמר(ט זה(ירמיה , נינח מות עלה י ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
זה ועל .מיה מחנת אחד  הא ְִֵֶֶֶַַַַָָסמא"ל,

פט) תהלי) לט מד ות. יראה ולא יחיה  גבר  ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמי 
לראת, הא ר דה ירד זהמא.  ְְֲִִִַַָָָָָֻוהיל

.וא  האד ְְְִִֵַַָָָותחא 

על א  עטרה הכינה היתה  חטא קד ראה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
 יו .להע על רה ביל להי ת , יה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָרא
לטה. ולא  והסקה ,ח  ביכל ,חטאְְְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹ
מה איכה, ואמר  , נ לק התחיל הא  ר דְְְְִִֵֵַַַָָָָוה
  חר א א מה. ה סר   לט ה מה? ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהיה
ה א ר  ד וה הסר ,  לטה  קה ְְְִִֵַַַַָָָית

עליה? הא מה איכה , וא מר  לסד, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהתחיל

תח,איכה , נחס לא)ר י נהי (ירמיה נ מע רמה ק ל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
ק ה ית חרב עה .' וג רי תמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָכי
,ני הרא האבת  קברי  על והתע רר ק ל א  ,רְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונ
 ואינכ נה, מי רד  א ,ניהרא אבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָואמר:
צער , ל ניכ .ל הע צער  על דעי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָי
הא, ר דה ל הר ה לאמנה ת א  ְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָוהכנס
,נאיה י ללת  הלכ והה ,נהרג והה ,מת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהה 
. רפ נ יה רעב, מתי לאח ר , מהקת ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻידיה
 ררהתע מ ק ?נתכאמ א ה  ?כ  הרחמי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאה

!ֲֵֶאליה

מה.מד  אל והלכ והאהת  האבת  ררהתע ְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹ
? ניה איפה  , אמה הר עה מה :ל  ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאמר
והל מה, התע רר מד  ?תא אר ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאיפה 
ני  ,לה האבת  ני :ל אמר  יה ע. אל הְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻע
,עליה הא  ר דה אתי  הפקיד  ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָי ראל,

? ה איפה ,יד תא ְְְְְִִֵֵַָָֹוהאר י

הדההיב  אר מה,  נר ואמר : יהע  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
י  על  האר לה וחק י ,תא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהאר י

על  גּ בר ׁש בקית  וכלּ ה וּ  דּ פק דּ ּת ני, כּ מה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעדבא,
עדביּה . ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאחסנּת יּה 

     

קדּ י וּ מיּ ד  לארעא כּ וּ לּ הוּ  וא אזלוּ  לּה ׁש א, ׁש כּ חוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א  דּ לא עאלוּ דּ אתחרבא, קלא . בּ ּה  ׁש ּת ּמ ע ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מקדּ  הס ּפ ידא,גּ בּ י בּ יּה  עבדוּ  דּ א ּת וֹ קד. וחמ וּ  ׁש א, ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּ א  מריר עד קל וכל ׁש ּת ּמ ע ׁש מיא , לרוּ ם דּ בכיּ ה וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לעילא . עּמ ה וֹ ן בּ כוֹ  עילּ אי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

וא קוּ ד איתער  לגבּ יהוֹ ן, ואתא הוּ א בּ רי ׁש כּ ח ׁש א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עפרא  גּ וֹ  בּ כיּ ה, בּ קל ממררין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ ן

דּ נפ דמקדּ  רחימין לוֹ ן, אמר אּת וּ ן ׁש א. מה ׁש אי, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יא )הכא, בּ ביתי .(ירמיה  לּ ידידי  מה ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

  

מארי קם קּמ יּה  אמר בּ קדמיתא, סבא אברהם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
בּ אוֹ רח   קּמ דּ אזלית ידעּת  אּת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדעלמא,

אן ק  בּ ני בּ כלּ א . וקיימית לי, נּס ית זמנין עשׂ ר ׁש וֹ ט. ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לי, דּ אוֹ מית  בּ ארעא מ לּ יהוֹ ן קל  ׁש מענא לא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאינוּ ן,

בּ ּה . לה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא

      

קוּ ד אמר  רחימא ליּה  אברהם אי הוּ א ,  בּ רי ׁש א ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קד (שם )ׁש אי,דּ נפ  מעלי.וּ בשׂ ר יעבר וּ  ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קדּ י  בּ רית  מינייהוּ  זרה,בּ טיל וּ  עבוֹ דה  וּ פלחוּ  ׁש א, ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לוֹ ן  א וֹ רי  וּ בגינ בּ הוֹ ן, ר וּ גזאי איּת קפת דּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל

קדמי . תבוּ  ולא זמנין, ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 

קדוּ דּ כיון על יּמ חוּ  אמר  ּכ אברהם ת ׁש מע ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עד  עּמ מיא, בּ יני  חוֹ ביהוֹ ן אינוּ ן כּ ל  ְׁש מ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
כּ לּ הוּ  וכן . ּלגב ל וֹ ן לאתבא  דּ יל רעווא  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִדּ יהא

לה וֹ . ואזלוּ  דא, ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוּ ונא

               

בּ מרירוּ ׁש ּת ארתא  בּ כיה קל וארימת רחל, ּת ּמ ן ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  ל ּה  אמר בּ רידתמר וּ רים, ׁש א ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ולא  קּמ יּה , אמרה מבכּ ה . אּת  מה רחל, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהוּ א,
לּה  אמר . ּלגב חטאן וּ מה אינוּ ן, אן בּ ני ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאבכּ ה,
אמרה, מ יּ ד בּ ביתי. לּה  ואעילוּ  לקמי, צרתי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָעאלוּ 

צרתי  דּ אעילנא יּת יר, אנא  עבדית לא בּ ביתי .וכי ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

דּ כתיב,בּ דּ תנן, כט )ׁש עתא לרחל (בראשית  יעקב ויּ גּ ד ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌
לגבּ אי, הז דּ וּ וגי  אמר הוּ א, אביה  אחי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִכּ י

נחלת על אי האר י וכ יתני, מ ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻגרל,
.רל ְַָועל

אתמד   מצא הדה, לאר  הלכ ְְְִֶַָָָָָָָָֻ
, קל נכנס קל.  נמע  אי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָחרבה,
קל  מע עד הסד, ב  ע . ר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָורא
 לאכיה וכל , מיה  לר הכ ה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמריר ת 

למעלה. הע כ  ניְְְִִֶֶַָָָָהעלי

את התערר מצא , אליה בא  ה א  ר דה ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
. קה עפר ת כה ק ל ְְְְְְֲִִִַַָָָממררי

?א  א מה נפי, אהבי : לה יא)אמר  מה(ירמיה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ביתי ? ְִִִִֵלידידי 

ק:ל הע ר לפני  אמר  רא נה ,  קה  אברה ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
ער אמת . דר לפני הלכ י ידע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא ה
לא ני? ה איפה ל. ועמדי אתי, נ ית  עמיְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
 תא  לק לי ע אר בריה קל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעי

.ָ

נפי,אמר  אהב אברה אי ה א: ר  ד ה ל ְְֲִֵַַַַָָָָָ
(ש)רית מה ל .מעלי יעבר  קד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹבר

רגזי  הת ר  ועל זרה , לעבדה  ועבד דְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻה
ב ולא  ,פעמי ה לה חיתי בגלל ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹעליה

ְַָלפני.

יומ קד ת על  חי אמר : ,  אברה מע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
נרצ היה עד  ,יהע י חטאיה  ת א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָל

.לה והלכ זה, מ  וכ .אלי יבְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻלה

ל נ ארה מריר ת  כ ה ק ל והרימה רחל,  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
רחל, הא:  ר ד ה ל אמר  .רימרְִֵַַַָָָָָ
 ה איפה אבה?! ולא לפניו: אמרה מבה? א ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמה
לפני, צרתי  הכניס :ל אמר  ?אלי חטא מה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָני,
י תר , עיתי לא אני וכי אמרה: מד  לביתי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָֹוהכניסה 

לביתי?! צרתי ְְְִִִִֵֶַָָהכנסי

,נינבת לרחל (בראשיתכט)עה יעקב וד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לי ? התזגי אמר : הא, אביה אחי ְְֲֲִִִִִִַַָָָי
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לארבּ ע  מ"ם לאוֹ ת ׁש ּס בבוֹ  מלּמ ד, ת'. ו' זמנין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִד '
סטרין . בּ כל מות בּ אמצע , והמ"ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדין,

       

ט )אחר,דּ בר דא (ירמיה  בּ חלוֹ נינוּ . מות עלה כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מי  דּ א ועל  ׁש מיא. מחלּ וֹ ני חד  דּ איהוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְסמאל,
בּ ּה  והטיל  בּ ּה , ׁש לט מ יּ ד מות. יראה ו א יחיה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶגּ בר 

קוּ ד  נחת ויּ תחבּ א זוּ המא. למיחמי, הוּ א בּ רי ׁש א ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וא  ׁש ּת וֹ .האדם  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

           

ה ּת א  היתה ׁש חטא וּ , קוֹ דם על חזי, עטרה  כינה ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ רא  להיוֹ ת העוֹ לם .ׁש יהם, על ׁש וֹ רה  ׁש בילם ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּת  כּ ביכוֹ ל , ׁש חטאוּ , וא כּ יון ואסּת לּ קת כּ חּה , ׁש  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וקוּ ד  ואמר ׁש לּ יטת. לקוֹ נן, ׁש ארי ה וּ א בּ רי ׁש א ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אוּ ף  מינּה . אעדוּ  ׁש לטנוּ תא  מינּה , ּת הא  מה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאיכה,
מקדּ  בּ י בּ חוּ רבּ ן אעדוּ ,הכא  ׁש וּ לטנוּ תא ׁש א, ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

איכה,וקוּ ד  ואמר  למיסּפ ד, ׁש ארי הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
עליה . ּת הא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמה

     

ּפ תח,איכה , ּפ נחס לא )רבּ י נ (ירמיה  בּ רמה ׁש מע קוֹ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ  וגו'. ּת מר וּ רים בּ כי  דּ אתחרב נהי ׁש עתא ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מקדּ  קברי בּ י על ואיתער  קלא  אתא ואּת וֹ ּק ד . ׁש א, ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ מיכין  א ּת וּ ן קדמאי, אבהן  ואמר, קדמאי, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאבהן

בּ ניכוֹ ן בּ  דעלמא, צערא ידעיתוּ ן  ולא ׁש ינתא, ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
סגּ י  בּ הימנוּ תא ואעילּת וּ ן בּ צערא, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְדּ גדּ לּת וּ ן 

והא דקוּ ד  אתקטלוּ , והא מיתוּ , הא הוּ א, בּ רי ׁש א  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לאחוֹ רא, מהדּ קן ידיה וֹ ן שׂ נאיהוֹ ן, בּ ין בּ גלוּ תא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאזלוּ 
דּ ילכוֹ ן, רחמין אן  אּת וֹ קד. בּ ּת יהוֹ ן  בּ כפנא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמייתין

לגבּ ייה וּ . איתערוּ  קוּ מ וּ  דילכוֹ ן, מהימנוּ תא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאן

    

ממיּ ד  לג בּ י ואזלוּ  וא ּמ הן, אבהן אמרוּ אתערוּ  ׁש ה, ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
מ אן ליּה , בּ נין, אינוּ ן אן מהימנא, רעיא ׁש ה ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ איתער  מ יּ ד לוֹ ן. לגבּ י ׁש בקּת  עּמ הוֹ ן ואזל ׁש ה, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ישׂ ראל,יהוֹ  בּ ני אלּ ין, אבהן  בּ ני ליּה , אמר ׁש ע. ְ◌◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

קוּ ד  ו דּ פקדנּ י  עליה וֹ ן, הוּ א בּ רי לוֹ ן ׁש א ׁש בקית  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אינוּ ן . אן ,ִבּ יד◌ָ◌ָ◌ִ◌

מיהוֹ אתיב רבּ ינוּ  ואמר , קדּ י ׁש ע  בּ ארעא ׁש א ׁש ה, ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ וּ ם  על ארעא ל וֹ ן וּ פליגית ל וֹ ן, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַׁש בקית

 "מ לא ת בב מלד ת '. ו ' עמי אר ע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהה 
.דדיה כל מות אמצע, "וה ,צדדי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלארעה

מאמר(ט זה(ירמיה , נינח מות עלה י ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
זה ועל .מיה מחנת אחד  הא ְִֵֶֶֶַַַַָָסמא"ל,

פט) תהלי) לט מד ות. יראה ולא יחיה  גבר  ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמי 
לראת, הא ר דה ירד זהמא.  ְְֲִִִַַָָָָָֻוהיל

.וא  האד ְְְִִֵַַָָָותחא 

על א  עטרה הכינה היתה  חטא קד ראה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
 יו .להע על רה ביל להי ת , יה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָרא
לטה. ולא  והסקה ,ח  ביכל ,חטאְְְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹ
מה איכה, ואמר  , נ לק התחיל הא  ר דְְְְִִֵֵַַַָָָָוה
  חר א א מה. ה סר   לט ה מה? ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהיה
ה א ר  ד וה הסר ,  לטה  קה ְְְִִֵַַַַָָָית

עליה? הא מה איכה , וא מר  לסד, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהתחיל

תח,איכה , נחס לא)ר י נהי (ירמיה נ מע רמה ק ל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
ק ה ית חרב עה .' וג רי תמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָכי
,ני הרא האבת  קברי  על והתע רר ק ל א  ,רְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונ
 ואינכ נה, מי רד  א ,ניהרא אבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָואמר:
צער , ל ניכ .ל הע צער  על דעי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָי
הא, ר דה ל הר ה לאמנה ת א  ְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָוהכנס
,נאיה י ללת  הלכ והה ,נהרג והה ,מת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהה 
. רפ נ יה רעב, מתי לאח ר , מהקת ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻידיה
 ררהתע מ ק ?נתכאמ א ה  ?כ  הרחמי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאה

!ֲֵֶאליה

מה.מד  אל והלכ והאהת  האבת  ררהתע ְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹ
? ניה איפה  , אמה הר עה מה :ל  ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאמר
והל מה, התע רר מד  ?תא אר ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאיפה 
ני  ,לה האבת  ני :ל אמר  יה ע. אל הְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻע
,עליה הא  ר דה אתי  הפקיד  ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָי ראל,

? ה איפה ,יד תא ְְְְְִִֵֵַָָֹוהאר י

הדההיב  אר מה,  נר ואמר : יהע  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
י  על  האר לה וחק י ,תא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהאר י

על  גּ בר ׁש בקית  וכלּ ה וּ  דּ פק דּ ּת ני, כּ מה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעדבא,
עדביּה . ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאחסנּת יּה 

     

קדּ י וּ מיּ ד  לארעא כּ וּ לּ הוּ  וא אזלוּ  לּה ׁש א, ׁש כּ חוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א  דּ לא עאלוּ דּ אתחרבא, קלא . בּ ּה  ׁש ּת ּמ ע ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מקדּ  הס ּפ ידא,גּ בּ י בּ יּה  עבדוּ  דּ א ּת וֹ קד. וחמ וּ  ׁש א, ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּ א  מריר עד קל וכל ׁש ּת ּמ ע ׁש מיא , לרוּ ם דּ בכיּ ה וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לעילא . עּמ ה וֹ ן בּ כוֹ  עילּ אי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

וא קוּ ד איתער  לגבּ יהוֹ ן, ואתא הוּ א בּ רי ׁש כּ ח ׁש א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עפרא  גּ וֹ  בּ כיּ ה, בּ קל ממררין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ ן

דּ נפ דמקדּ  רחימין לוֹ ן, אמר אּת וּ ן ׁש א. מה ׁש אי, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יא )הכא, בּ ביתי .(ירמיה  לּ ידידי  מה ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

  

מארי קם קּמ יּה  אמר בּ קדמיתא, סבא אברהם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
בּ אוֹ רח   קּמ דּ אזלית ידעּת  אּת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדעלמא,

אן ק  בּ ני בּ כלּ א . וקיימית לי, נּס ית זמנין עשׂ ר ׁש וֹ ט. ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לי, דּ אוֹ מית  בּ ארעא מ לּ יהוֹ ן קל  ׁש מענא לא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאינוּ ן,

בּ ּה . לה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא

      

קוּ ד אמר  רחימא ליּה  אברהם אי הוּ א ,  בּ רי ׁש א ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קד (שם )ׁש אי,דּ נפ  מעלי.וּ בשׂ ר יעבר וּ  ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קדּ י  בּ רית  מינייהוּ  זרה,בּ טיל וּ  עבוֹ דה  וּ פלחוּ  ׁש א, ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לוֹ ן  א וֹ רי  וּ בגינ בּ הוֹ ן, ר וּ גזאי איּת קפת דּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל

קדמי . תבוּ  ולא זמנין, ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 

קדוּ דּ כיון על יּמ חוּ  אמר  ּכ אברהם ת ׁש מע ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עד  עּמ מיא, בּ יני  חוֹ ביהוֹ ן אינוּ ן כּ ל  ְׁש מ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
כּ לּ הוּ  וכן . ּלגב ל וֹ ן לאתבא  דּ יל רעווא  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִדּ יהא

לה וֹ . ואזלוּ  דא, ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוּ ונא

               

בּ מרירוּ ׁש ּת ארתא  בּ כיה קל וארימת רחל, ּת ּמ ן ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  ל ּה  אמר בּ רידתמר וּ רים, ׁש א ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ולא  קּמ יּה , אמרה מבכּ ה . אּת  מה רחל, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהוּ א,
לּה  אמר . ּלגב חטאן וּ מה אינוּ ן, אן בּ ני ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאבכּ ה,
אמרה, מ יּ ד בּ ביתי. לּה  ואעילוּ  לקמי, צרתי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָעאלוּ 

צרתי  דּ אעילנא יּת יר, אנא  עבדית לא בּ ביתי .וכי ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

דּ כתיב,בּ דּ תנן, כט )ׁש עתא לרחל (בראשית  יעקב ויּ גּ ד ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌
לגבּ אי, הז דּ וּ וגי  אמר הוּ א, אביה  אחי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִכּ י

נחלת על אי האר י וכ יתני, מ ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻגרל,
.רל ְַָועל

אתמד   מצא הדה, לאר  הלכ ְְְִֶַָָָָָָָָֻ
, קל נכנס קל.  נמע  אי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָחרבה,
קל  מע עד הסד, ב  ע . ר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָורא
 לאכיה וכל , מיה  לר הכ ה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמריר ת 

למעלה. הע כ  ניְְְִִֶֶַָָָָהעלי

את התערר מצא , אליה בא  ה א  ר דה ְֲִֵֵֶַָָָָָָ
. קה עפר ת כה ק ל ְְְְְְֲִִִַַָָָממררי

?א  א מה נפי, אהבי : לה יא)אמר  מה(ירמיה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ביתי ? ְִִִִֵלידידי 

ק:ל הע ר לפני  אמר  רא נה ,  קה  אברה ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
ער אמת . דר לפני הלכ י ידע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא ה
לא ני? ה איפה ל. ועמדי אתי, נ ית  עמיְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
 תא  לק לי ע אר בריה קל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעי

.ָ

נפי,אמר  אהב אברה אי ה א: ר  ד ה ל ְְֲִֵַַַַָָָָָ
(ש)רית מה ל .מעלי יעבר  קד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹבר

רגזי  הת ר  ועל זרה , לעבדה  ועבד דְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻה
ב ולא  ,פעמי ה לה חיתי בגלל ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹעליה

ְַָלפני.

יומ קד ת על  חי אמר : ,  אברה מע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
נרצ היה עד  ,יהע י חטאיה  ת א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָל

.לה והלכ זה, מ  וכ .אלי יבְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻלה

ל נ ארה מריר ת  כ ה ק ל והרימה רחל,  ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
רחל, הא:  ר ד ה ל אמר  .רימרְִֵַַַָָָָָ
 ה איפה אבה?! ולא לפניו: אמרה מבה? א ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמה
לפני, צרתי  הכניס :ל אמר  ?אלי חטא מה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָני,
י תר , עיתי לא אני וכי אמרה: מד  לביתי. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָֹוהכניסה 

לביתי?! צרתי ְְְִִִִֵֶַָָהכנסי

,נינבת לרחל (בראשיתכט)עה יעקב וד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לי ? התזגי אמר : הא, אביה אחי ְְֲֲִִִִִִַַָָָי
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ק  לי אית אחתא  אבל אין, ליּה  מינאי,ׁש י אמרה ׁש א ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
יעקב  ויּ גּ ד מ יּ ד איהוּ . דּ רּמ אה מאבּ א , ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ מסּת פינא 

בּ ר ּמ אוּ תא . הוּ א אביה  אחי כּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלרחל,

בּ ההוּ א מיּ ד לאה דּ עאלת כּ יון סימנין . לּה  יהב ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה  רחל , אמרה אחתי,ליליא, מתכּ ּס פא ׁש ּת א ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סימנין . לּה  וּ מסרּה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאזלת

קוּ ד ועל  לגבּ י אמרה וא דּ א ה וּ א, בּ רי לא ׁש א נא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ואּת  בּ ביתי. צרתי דּ אעילנא יּת יר , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲעבדית
ל הוה אּפ ים, אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  , ּב ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב

חוֹ ביהוֹ ן . על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעברא

  

הדא וּ בכל  ּת נחוּ מין. קבּ ילת  לא  ל ּה , דּ אמר מה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
דכתיב, לא )הוּ א נ (ירמיה  בּ רמה וגו'קוֹ ל ׁש מע  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

טעמא . מאי ּת נחוּ מין. לקבּ לא בּ עאת לא איננּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ י 
לא  קדמאין כּ יוֹ מין איננּ וּ , כּ י בּ ינייהוּ ,בּ גין ׁש ראה ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

לעילא . אסּת לּ ק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהא

ּת נחוּ מין,וּ בגין קבּ לית לא בּ נהא, בּ גוֹ  איננּ וּ  דּ כי ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב, לּה . דּ אוֹ מי לא )עד ה'(ירמיה אמר כּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

מדּ מעה .  ועיני מ בּ כי קוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמנעי

         

לעילא .כמה  ׁש כינּת א הכי אוּ ף רחל, דּ עבדת ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
א  ׁש מיּ יא בּ רוּ ם קל  ׁש ּת מע,כּ דמתר גּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

דּ איהי  ׁש עתא  בּ ההיא בּ נהא. על  מבכּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א
מ ר בּ וֹ א ׁש ּת ין לגבּ ּה  אתערוּ  מבכּ ה , ריין הות  ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לגבּ ּה . בּ כיה איתערוּ  וכלּ הוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין,

א בּ הה וּ א  ערבוֹ ת,ׁש עתא, לרקיע קלא ׁש ּת ּמ ע  ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
גניזי  דּ הווֹ  עלמין, אלף מאתן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואז דּ עזע וּ 

דּ א  עד  עלמא , דאתבּ רי יוֹ מא קלא מן ההוּ א ׁש ּת מע ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּק רח  כּ עין רקיע  דּ א איה וּ , וּ מאן ׁש מ יּ יא. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְלרוּ ם

החיּ וֹ ת . גּ בּ י על דּ איהוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ וֹ רא,

 

מ נּ עי עד  לּה , ואמרה  לבר ּת א, איּמ א דּ אתגּ לּ ית ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אתּפ ר  כּ דין  . וכל קוֹ ל היא ואזלת מּת ּמ ן, ׁש ת ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לכּמ ה  לאתבּ דּ רא  ואצטריכוּ  בּ גלוּ תא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאוּ כלוּ סהא
י  והיא לכוֹ לּ א, גלוּ תא  למהוי בדד .סטרין , ׁש בה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

רוּ ח ר בּ י ההוּ א דּ א, אמר מאן איכה, אמר , נח וּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּת יבה  דּ א, ועל דאתי . עלמא  נעימאה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִעי לּ אה

ואני  מי , ק י ה  לי י אחת אבל , :ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאמרה
לרחל  יעקב ו ד   מד ר אי. הא מאא, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹפחדת

ר את. ה א, אביה אחי ְֲִִִַָָָי 

אתמד לאה כנסה  יו .סימני ל נת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הלכה אחתי. ת עת  רחל, אמרה  ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָה ילה,

.ימניה ל ְִִַָָָָמסרה 

ע יתי ועל לא ואני הא: ר דה אל אמרה זה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
 תב ואה, לביתי?! צרתי  הכנסי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיתר ,
.חטאיה על להעביר  ל היה ,י א  אר  וח ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָרח

זהבכל  .מיתנח ק לה לא  ל אמר מה  ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
לא)תב אינ.(ירמיה  י  'וג נמע  רמה  קל ְְְִִֵֶֶָָָָ

,אינ י  מ ?ע ה מה .מינח לקל ר צה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הסק והרי ,יניה לרת ניהרא מיְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ְְַָלמעלה.

מ,מינח מק לת לא  ניה, ת אינ י ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ת ב ,ל ע ה'(ש)עד אמר ה ְִֶֶַַַָָָֹ

ממעה. ועיני מכי  ל ק ְְְִִִִִִִֵֵֶַָמנעי

מ פי למעלה. ה כינה  א  רחל  עתה  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הכינה ,מי ה   ר נמע  ק ל , תרְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מבה, היתה היא  העה  תא ניה. על ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָמבה 
  וכ ,ניעלי מחנת רא י אליה רר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֻהתע

כ ה. אליה ְִִֵֵֶָָהעיר

 ת אעזעוהז ערבת , לרקיע  קל נמע העה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
 מ זיגנ הי ע למת אל ְִִִֶֶֶַָָָמאתי
 לר ה ל  תא מע  עד ,ל הע ְְְִִֶֶַַַָָָברא
הרא, ה רח עי הרקיע זה ה א? מי  .מיְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה

החת. י על ֵֶַַַַהא 

ק ל.עד מנעי :ל ואמרה ,לב  הא הת תה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אכלסיה וכל היא והלכה , מ נפרדה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָאז 
גלת היה ,צדדי לכה להתר  והצטרכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָללת,

בדד. יבה והיא ְְִַָָָָֹלל,

הר חרי  תא זה ? אמר מי  איכה , אמר, נח ניא ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
נעימה , זה(הפנימית)העלינה  ועל הא. להע ְְְִֶֶַַָָָָָָ

לאו  כּ לל, ׁש וּ ּת פוֹ  בּ ּה  אית ולא איהוּ , רוּ חני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָדא
ו לי  כּ לל .ׁש ן שׂ פוון ולאו ׁש ינּ יין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדוֹ ן איּמ א  דּ קיר , קרקוּ רא דּ א  בּ ר ּת ה, על ׁש אלה ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ו  רב י רבּ וֹ ן ע וֹ מדת,ׁש לּ יט, ולא ׁש בה , ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ה  ע וֹ מדים , א וּ כלוּ סיה וכל  ע וֹ מדת, ׁש ּת א בּ ּת חלּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ו יוֹ  י ׁש בת בּ דד אחר  כּ דּ בר בּ דד, כּ מאן ׁש וֹ ממה. ׁש ב, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ו  בּ מסאבוּ , תיר דּ מסאיב כּ י ההיא ׁש פחה גּ ברּת ּה , ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ ד וּ כּת הא . יתבא מסאבא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַדּ הוות

קדּ י ׁש לח וּ  ארעא לבני בּ בל  בּ ני  יאוֹ ת לה וֹ  ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למסּפ ד, יאוֹ ת וּ לכוֹ ן למבכּ י, צריכין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ א ּת וּ ן
חריבין, דּ איּ מא היכלין בּ מחזיכ וֹ ן אבלא, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ למעבּ ד

בּ אב   דּ אתהּפ ערסה ּת ּמ ן,ואתר  לית והוּ א לא, ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מינּה . ידעּת וּ ן ולא  מ נּ כוֹ ן, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ פרחא

דּ יּ וּ רּה ּת ימרוּ ן ונחתת גּ ל וּ תא, גּ וֹ  עּמ נא דּ איהי ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ הא  למחדי, צריכין אנן הכי, אי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ גוונא.

אוּ כלוּ סהא . וכל הכא, ל ּה  חמא  נביאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
כּ תנּ ינא,ודּ אי , וּ למסּפ ד  למבכּ י , צריכין אנוּ  דּ א על ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

לבר  אתּת רכת  דּ איהוּ  מדבּ רא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ כיעני
בּ מרירוּ , עלנא אתת והיא בּ גלוּ תא, ואנן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכלּה ,
נימ וּ סין  בּ כּמ ה  עאקוֹ , בּ כּמ ה יוֹ מין בכל לנא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחמאת
מינן  לאעדאה יכלא ולא  זמן, בּ כל עלנא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָגּ זרין

מכּת  אינוּ ן וכל סבלין .עאקין, דּ אנן ׁש ין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
קדּ י ׁש לח וּ  ארעא בּ ני  דּ איּמ נא להוֹ  יאוֹ ת  ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ונחתת  היכלהא, מ גּ וֹ  ואתּת רכת  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָערקת,
בּ לא  דּ יתבא כּ איּת תא עציב, וּ בקל בּ מרירוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ ייכוּ 

ל  יכיל דּ לא וּ כגברא לכוֹ ן דעּת א, ויא וֹ ת ׁש יזבא, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמסּפ ד .

      

וּ מרירוּ ,אבל  בּ נהי וּ למסּפ ד למבכּ י לן אית אנן, ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ותעלין  חריב, היכלא יוֹ מא בּ כל חמאן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַדּ אנן

ו  ונפקין, עאלין ואנן דּ מדבּ רא בּ גוּ יּה , יענים ׁש רקין ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
וּ בכאן . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָחמאן

וּ וּ בע וֹ ד  נבוֹ כין, יתבין בּ עפרא,דּ אנן  ּפ וּ מנא  ׁש כיבין ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ תלת  דרגלהא, נעימ וּ  קל ׁש מעין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲאנן

אימ להיכלאה, וחמאת נחתת דּ ליליא, ׁש מרוֹ תא  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
 ּמ דּ ו להיכלא, מהיכלא אעלת מ ּת וֹ קדן, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחרבין

נפ  ועל  עלנא וּ בכת וּ מייללת , וגעת , ּׁש נא .לדו ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ויללוּ תּה .ואנן דּ בכיּ יתּה  נעימ וּ  לקל מתערין ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ לפוּ ם  לגבּ ּה . וּ פרח אבתר ּה , אזלת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְורוּ חנא

 ל לא לל, פ ת   ואי ר חנית, היא ז ְְִִֵֵָָָָָָֹֻבה
לל.  פתי ולא ,יְְְְִִִַַָָֹו

הא, ר  אד הר, קרקר זה , על אלת ְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חה עמדת. ולא יבה, ו יט , ְְְְִִֶֶַַָָָָֹדל
וממה. יבת  עת . מדיע אכלסיה  וכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָעמדת,
בטמאה, ט א מי יב, דד אמר  מ ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדד,
י בה טמאה , היתה ההיא  , בר תיר י  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָופחה

.ממקְִָ

לח ירא ה דה:  האר לבני  בל ני לה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לסד ראי  ולכ לבת,  צריכי אְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
,חרבי הא היכלת  את תכרא אבל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָולע ת
, אינה  והיא אבל, התה  תמ  מקְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מה. ידע ולא ,מ ְְְְִִֶֶֶַָָָֹפרחה

אמראת והרידה הלת  ת נע היא ְְְִִִֶֶַָָָֹ
הרי  למח, צריכי אנ ,  א ? רְְְֲִִִִֵֶַָָָֹמד

א כלסיה. וכל , א  ת א ראה ה ביא ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָיחזקאל

י,ואי, ולסד לבת צריכי אנ זה על ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
,להיכל   מח גר ה  היא  הד ר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹכיענת
תנא ור אה מרירת, עלינ אה  והיא לת , ְְְְִִִֵַָָָָָָָואנ
 זרי הנהגת  כה צר ת, כה   מיה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָכל
הר ת, את נ מע להסיר יכ לה ולא ,זמ כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹעלינ

.בליס אנ הת ת א ְְִֶַַָָָוכל

 לחנ א הא נאה  הדה:  האר ני לה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
 אליכ וירדה  ,היכל מ וגרה  ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹרחה,
דעת, לי  בת אה עצ ב, בקל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָמריר ת 

לסד. לכ ונאה לה יל, יכ ל א כאיְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹ

אנאבל במריר ת, נהי ולסד  לבת לנ  י  אנ ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָֹ
הד ר ועלי  חרב, ההיכל  י כל אי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָר
 איר ואנ , כת עני ה  רקיו ,צאי וי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָנכנסי

.כיבִ

אנבע ד עפר, ינ כבי ו כינב  בי י  אנ ְְְְְְִִִִֶָָָָ
ממר ת ל רגליה נעימת  ק ל מעיְְְְְִִִֶַָָָֹ
 ביי אי ,היכל את ור אה  ירדת הילה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָל

(חרבי), למק  קמ להיכל, מהיכל נכנסת . רפיְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנ
. ננפ ועל עלינ בכה מילת, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָוגעה

 תיה,ואנוילל ת כ נעימת לקל ררי מתע ְְְְְְְִִִִִֶָָָָ
לפי  אליה. פרחת אחריה, ה לכת  חנ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָור
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ק  לי אית אחתא  אבל אין, ליּה  מינאי,ׁש י אמרה ׁש א ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
יעקב  ויּ גּ ד מ יּ ד איהוּ . דּ רּמ אה מאבּ א , ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ מסּת פינא 

בּ ר ּמ אוּ תא . הוּ א אביה  אחי כּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלרחל,

בּ ההוּ א מיּ ד לאה דּ עאלת כּ יון סימנין . לּה  יהב ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה  רחל , אמרה אחתי,ליליא, מתכּ ּס פא ׁש ּת א ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

סימנין . לּה  וּ מסרּה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאזלת

קוּ ד ועל  לגבּ י אמרה וא דּ א ה וּ א, בּ רי לא ׁש א נא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ואּת  בּ ביתי. צרתי דּ אעילנא יּת יר , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲעבדית
ל הוה אּפ ים, אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  , ּב ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב

חוֹ ביהוֹ ן . על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעברא

  

הדא וּ בכל  ּת נחוּ מין. קבּ ילת  לא  ל ּה , דּ אמר מה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
דכתיב, לא )הוּ א נ (ירמיה  בּ רמה וגו'קוֹ ל ׁש מע  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

טעמא . מאי ּת נחוּ מין. לקבּ לא בּ עאת לא איננּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ י 
לא  קדמאין כּ יוֹ מין איננּ וּ , כּ י בּ ינייהוּ ,בּ גין ׁש ראה ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

לעילא . אסּת לּ ק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהא

ּת נחוּ מין,וּ בגין קבּ לית לא בּ נהא, בּ גוֹ  איננּ וּ  דּ כי ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב, לּה . דּ אוֹ מי לא )עד ה'(ירמיה אמר כּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

מדּ מעה .  ועיני מ בּ כי קוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמנעי

         

לעילא .כמה  ׁש כינּת א הכי אוּ ף רחל, דּ עבדת ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
א  ׁש מיּ יא בּ רוּ ם קל  ׁש ּת מע,כּ דמתר גּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

דּ איהי  ׁש עתא  בּ ההיא בּ נהא. על  מבכּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א
מ ר בּ וֹ א ׁש ּת ין לגבּ ּה  אתערוּ  מבכּ ה , ריין הות  ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לגבּ ּה . בּ כיה איתערוּ  וכלּ הוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין,

א בּ הה וּ א  ערבוֹ ת,ׁש עתא, לרקיע קלא ׁש ּת ּמ ע  ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
גניזי  דּ הווֹ  עלמין, אלף מאתן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואז דּ עזע וּ 

דּ א  עד  עלמא , דאתבּ רי יוֹ מא קלא מן ההוּ א ׁש ּת מע ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּק רח  כּ עין רקיע  דּ א איה וּ , וּ מאן ׁש מ יּ יא. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְלרוּ ם

החיּ וֹ ת . גּ בּ י על דּ איהוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ וֹ רא,

 

מ נּ עי עד  לּה , ואמרה  לבר ּת א, איּמ א דּ אתגּ לּ ית ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אתּפ ר  כּ דין  . וכל קוֹ ל היא ואזלת מּת ּמ ן, ׁש ת ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לכּמ ה  לאתבּ דּ רא  ואצטריכוּ  בּ גלוּ תא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאוּ כלוּ סהא
י  והיא לכוֹ לּ א, גלוּ תא  למהוי בדד .סטרין , ׁש בה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

רוּ ח ר בּ י ההוּ א דּ א, אמר מאן איכה, אמר , נח וּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּת יבה  דּ א, ועל דאתי . עלמא  נעימאה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִעי לּ אה

ואני  מי , ק י ה  לי י אחת אבל , :ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאמרה
לרחל  יעקב ו ד   מד ר אי. הא מאא, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹפחדת

ר את. ה א, אביה אחי ְֲִִִַָָָי 

אתמד לאה כנסה  יו .סימני ל נת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הלכה אחתי. ת עת  רחל, אמרה  ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָה ילה,

.ימניה ל ְִִַָָָָמסרה 

ע יתי ועל לא ואני הא: ר דה אל אמרה זה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
 תב ואה, לביתי?! צרתי  הכנסי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיתר ,
.חטאיה על להעביר  ל היה ,י א  אר  וח ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָרח

זהבכל  .מיתנח ק לה לא  ל אמר מה  ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
לא)תב אינ.(ירמיה  י  'וג נמע  רמה  קל ְְְִִֵֶֶָָָָ

,אינ י  מ ?ע ה מה .מינח לקל ר צה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הסק והרי ,יניה לרת ניהרא מיְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ְְַָלמעלה.

מ,מינח מק לת לא  ניה, ת אינ י ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ת ב ,ל ע ה'(ש)עד אמר ה ְִֶֶַַַָָָֹ

ממעה. ועיני מכי  ל ק ְְְִִִִִִִֵֵֶַָמנעי

מ פי למעלה. ה כינה  א  רחל  עתה  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הכינה ,מי ה   ר נמע  ק ל , תרְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מבה, היתה היא  העה  תא ניה. על ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָמבה 
  וכ ,ניעלי מחנת רא י אליה רר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֻהתע

כ ה. אליה ְִִֵֵֶָָהעיר

 ת אעזעוהז ערבת , לרקיע  קל נמע העה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
 מ זיגנ הי ע למת אל ְִִִֶֶֶַָָָמאתי
 לר ה ל  תא מע  עד ,ל הע ְְְִִֶֶַַַָָָברא
הרא, ה רח עי הרקיע זה ה א? מי  .מיְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה

החת. י על ֵֶַַַַהא 

ק ל.עד מנעי :ל ואמרה ,לב  הא הת תה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אכלסיה וכל היא והלכה , מ נפרדה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָאז 
גלת היה ,צדדי לכה להתר  והצטרכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָללת,

בדד. יבה והיא ְְִַָָָָֹלל,

הר חרי  תא זה ? אמר מי  איכה , אמר, נח ניא ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
נעימה , זה(הפנימית)העלינה  ועל הא. להע ְְְִֶֶַַָָָָָָ

לאו  כּ לל, ׁש וּ ּת פוֹ  בּ ּה  אית ולא איהוּ , רוּ חני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָדא
ו לי  כּ לל .ׁש ן שׂ פוון ולאו ׁש ינּ יין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדוֹ ן איּמ א  דּ קיר , קרקוּ רא דּ א  בּ ר ּת ה, על ׁש אלה ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ו  רב י רבּ וֹ ן ע וֹ מדת,ׁש לּ יט, ולא ׁש בה , ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ה  ע וֹ מדים , א וּ כלוּ סיה וכל  ע וֹ מדת, ׁש ּת א בּ ּת חלּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ו יוֹ  י ׁש בת בּ דד אחר  כּ דּ בר בּ דד, כּ מאן ׁש וֹ ממה. ׁש ב, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ו  בּ מסאבוּ , תיר דּ מסאיב כּ י ההיא ׁש פחה גּ ברּת ּה , ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ ד וּ כּת הא . יתבא מסאבא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַדּ הוות

קדּ י ׁש לח וּ  ארעא לבני בּ בל  בּ ני  יאוֹ ת לה וֹ  ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למסּפ ד, יאוֹ ת וּ לכוֹ ן למבכּ י, צריכין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ א ּת וּ ן
חריבין, דּ איּ מא היכלין בּ מחזיכ וֹ ן אבלא, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ למעבּ ד

בּ אב   דּ אתהּפ ערסה ּת ּמ ן,ואתר  לית והוּ א לא, ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מינּה . ידעּת וּ ן ולא  מ נּ כוֹ ן, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ פרחא

דּ יּ וּ רּה ּת ימרוּ ן ונחתת גּ ל וּ תא, גּ וֹ  עּמ נא דּ איהי ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ הא  למחדי, צריכין אנן הכי, אי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ גוונא.

אוּ כלוּ סהא . וכל הכא, ל ּה  חמא  נביאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
כּ תנּ ינא,ודּ אי , וּ למסּפ ד  למבכּ י , צריכין אנוּ  דּ א על ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

לבר  אתּת רכת  דּ איהוּ  מדבּ רא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ כיעני
בּ מרירוּ , עלנא אתת והיא בּ גלוּ תא, ואנן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכלּה ,
נימ וּ סין  בּ כּמ ה  עאקוֹ , בּ כּמ ה יוֹ מין בכל לנא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחמאת
מינן  לאעדאה יכלא ולא  זמן, בּ כל עלנא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָגּ זרין

מכּת  אינוּ ן וכל סבלין .עאקין, דּ אנן ׁש ין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
קדּ י ׁש לח וּ  ארעא בּ ני  דּ איּמ נא להוֹ  יאוֹ ת  ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ונחתת  היכלהא, מ גּ וֹ  ואתּת רכת  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָערקת,
בּ לא  דּ יתבא כּ איּת תא עציב, וּ בקל בּ מרירוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ ייכוּ 

ל  יכיל דּ לא וּ כגברא לכוֹ ן דעּת א, ויא וֹ ת ׁש יזבא, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמסּפ ד .

      

וּ מרירוּ ,אבל  בּ נהי וּ למסּפ ד למבכּ י לן אית אנן, ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ותעלין  חריב, היכלא יוֹ מא בּ כל חמאן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַדּ אנן

ו  ונפקין, עאלין ואנן דּ מדבּ רא בּ גוּ יּה , יענים ׁש רקין ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
וּ בכאן . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָחמאן

וּ וּ בע וֹ ד  נבוֹ כין, יתבין בּ עפרא,דּ אנן  ּפ וּ מנא  ׁש כיבין ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ תלת  דרגלהא, נעימ וּ  קל ׁש מעין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲאנן

אימ להיכלאה, וחמאת נחתת דּ ליליא, ׁש מרוֹ תא  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
 ּמ דּ ו להיכלא, מהיכלא אעלת מ ּת וֹ קדן, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחרבין

נפ  ועל  עלנא וּ בכת וּ מייללת , וגעת , ּׁש נא .לדו ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ויללוּ תּה .ואנן דּ בכיּ יתּה  נעימ וּ  לקל מתערין ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ לפוּ ם  לגבּ ּה . וּ פרח אבתר ּה , אזלת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְורוּ חנא

 ל לא לל, פ ת   ואי ר חנית, היא ז ְְִִֵֵָָָָָָֹֻבה
לל.  פתי ולא ,יְְְְִִִַַָָֹו

הא, ר  אד הר, קרקר זה , על אלת ְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חה עמדת. ולא יבה, ו יט , ְְְְִִֶֶַַָָָָֹדל
וממה. יבת  עת . מדיע אכלסיה  וכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָעמדת,
בטמאה, ט א מי יב, דד אמר  מ ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדד,
י בה טמאה , היתה ההיא  , בר תיר י  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָופחה

.ממקְִָ

לח ירא ה דה:  האר לבני  בל ני לה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לסד ראי  ולכ לבת,  צריכי אְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
,חרבי הא היכלת  את תכרא אבל, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָולע ת
, אינה  והיא אבל, התה  תמ  מקְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מה. ידע ולא ,מ ְְְְִִֶֶֶַָָָֹפרחה

אמראת והרידה הלת  ת נע היא ְְְִִִֶֶַָָָֹ
הרי  למח, צריכי אנ ,  א ? רְְְֲִִִִֵֶַָָָֹמד

א כלסיה. וכל , א  ת א ראה ה ביא ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָיחזקאל

י,ואי, ולסד לבת צריכי אנ זה על ְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
,להיכל   מח גר ה  היא  הד ר, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹכיענת
תנא ור אה מרירת, עלינ אה  והיא לת , ְְְְִִִֵַָָָָָָָואנ
 זרי הנהגת  כה צר ת, כה   מיה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָכל
הר ת, את נ מע להסיר יכ לה ולא ,זמ כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹעלינ

.בליס אנ הת ת א ְְִֶַַָָָוכל

 לחנ א הא נאה  הדה:  האר ני לה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
 אליכ וירדה  ,היכל מ וגרה  ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹרחה,
דעת, לי  בת אה עצ ב, בקל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָמריר ת 

לסד. לכ ונאה לה יל, יכ ל א כאיְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹ

אנאבל במריר ת, נהי ולסד  לבת לנ  י  אנ ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָֹ
הד ר ועלי  חרב, ההיכל  י כל אי ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָר
 איר ואנ , כת עני ה  רקיו ,צאי וי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָנכנסי

.כיבִ

אנבע ד עפר, ינ כבי ו כינב  בי י  אנ ְְְְְְִִִִֶָָָָ
ממר ת ל רגליה נעימת  ק ל מעיְְְְְִִִֶַָָָֹ
 ביי אי ,היכל את ור אה  ירדת הילה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָל

(חרבי), למק  קמ להיכל, מהיכל נכנסת . רפיְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָנ
. ננפ ועל עלינ בכה מילת, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָוגעה

 תיה,ואנוילל ת כ נעימת לקל ררי מתע ְְְְְְְִִִִִֶָָָָ
לפי  אליה. פרחת אחריה, ה לכת  חנ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָור
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ידענא  ולא ׁש מענא , ולא ואזלת, ּפ רחת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא
וא  אזלת , דּ הא בּ לא מידי, דּ מיכין, נבוֹ כין, ׁש ּת ארנא  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

איכה . ואמרין צעקין, דע ּת א. בּ לא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָר וּ חא,

          

דּ כאיבא ּת נינן, מרירוּ ת קל וליליא, ליליא בּ כל ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א  לתּת א,דצ יּ וֹ "ן רקיעא מרוּ ם ׁש ּת מע ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אחר , כּ דּ בר לרקיעא. כה )וּ מּת ּת א מ ּמ רוֹ ם (ירמיה ה ' ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
קד י  וּ מ ּמ עוֹ ן י ׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן נוה וּ .ׁש וֹ  על ׁש אג ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ו ׁש ירוּ תא בּ  בּ בכיּ ה, אתכּ וּ ונת  היא  ׁש אגת דליליא, ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
לתּת א, נחתת לעילא. רקיעא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵמרוּ ם 
מסאב  חריב, דּ וּ כּת ּה  וחמת החיצ וֹ ן, מדבּ ח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַלאתר

א  לא אתר וכל וּ מילּ לת,בּ מסאבוּ , גּ עת בּ יּה . ׁש ּת כח ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מדבּ חי, מדבּ חי  ואמרת , מרירוּ , בּ קל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַצו וֹ חת
עלּ וּ ון  בּ כ ּמ ה ניּס וּ כין, בּ כּמ ה לי דּ מרוית ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתי

קדּ י  ׁש ין .דּ כיין ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
קדּ י כל וחדאן גּ ברין מרוון הווֹ  ממ נּ ן, רברבן ׁש ין, ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ רוּ מי  ח וּ לקיה וֹ ן, וּ פלגין עידוּ נין, אכלין ,ִמינ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
קדוֹ  חסידים ניבלת ב יהבוּ  בּ ני רקיעא. ׁש ים. ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

רברבין  גּ ברין וכל  מ דּ מיהוֹ ן. לי ווי ,על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתדּ בּ חוּ 
צווחיהוֹ ן . לקוֹ ל מ דּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְממנּ ן,

קדּ י יתבין אראלים אינוּ ן וּ בכאן, צווחין ׁש ין,לבר ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
קדּ י  ׁש מיּה  עלייהוּ ,דּ את  מתעטר הוה ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

דּ א  את בּ כיּ וּ תהוֹ ן לקל וקיימין . חדאן אינוּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ ביּה 
לרוּ מי וסלקא מ נּ ייהוּ , וא ּפ רחא ׁש ּת ארוּ מר וֹ מים, ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

דכתיב, הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת (ישעיה כּ נוּ קבא ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
צעקוּ לג) יוּ "ד, בּ לא אראלם חצה. צעקוּ  אראלּ ם ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵהן 

◌ָחוּ צה .

בּ נין מה בּ חי בּ ניבל וּ ת לי דּ מרוית לבתר מד בּ חי, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
קדּ י  נפ חסידין דּ מסרוּ  וג ׁש ין , ׁש מיהוֹ ן ׁש יהוֹ ן  ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א  אן אית גּ ניזת. ,א על אן , ל דּ על.ׁש כּ ח ׁש תא ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
עציב. בּ קל וּ בכת וּ מייללת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָגּ עת

קדּ י ׁש ּת א  גברי דארבּ ע אלפי סטרא בּ כל  ׁש ין, ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ כל  קר בּ נא אכלי דּ הווֹ  אינ וּ ן עלמא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִסטרי
מדבּ ח  על וּ בכיין וּ מייללין בּ הדּה , נחתי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָיוֹ מא,

אתמעט וּ . אלּ א הווֹ , ויּת יר ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַדּ עלוון.
דּ מרוון ואפילּ וּ  אחרא, בּ רוּ ח  לבר, דּ קיימין אינוּ ן ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ  וּ פדרין. אימרין דּ ליליא מאינוּ ן  ׁש ירוּ תא  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לחמרא  ווי מ דּ בּ ח. האי  על וּ מייללין געאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצוחין
חמי  מאן מ נּ יּה . דּ מתרוּ ה אתר  אבוּ סה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אביד

דבר , ידענ ולא , מענ ולא  וה לכת, רחת  ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹעה
לי  ר ח, לי  ,ני י ,כינב ארנונ הלכת  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַהה

איכה. מריוא ,עקי צ ְְֲִִֵַַָדעת.

,נינ ל אב ל מריר ת ק ל ולילה לילה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
מה למה, הרקיע  מר נ מע " ְְִִִִֵַַַָָָָָצ

אמר  מ כה)לרקיע, מע (ירמיה יאג  רמ ה ' ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ
. נוה על יאג אג לק  י ְְִִֵֵַַָָָֹקד

מר רא ית  ו אגת  בכ ה , מכנת היא הילה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
 למק למה , ירדת למעלה. ְְְְִִֶֶַַַָָָָהרקיע

ה בטמאה,הזח טמא חרב , מ מק ור אה  ,חיצ ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
קל  צוחת  מילת, עה .ב נמצא לא  מק ְְְְִֶֶַַַָָָָֹוכל
ר ית רנסתי  מזחי, מזחי, ואמרת : מריר ת , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָל
.יקד רי טה ע לת  כ ה , כינ כה  ְְְְִִִִִַַָָאתי 

רוי ל   הי , יהממ לידה ,ידה יהאי ְְְִִִִִִַַַָָָָֻ
 חלקיה קימח ,ני ע  כליא .מ מחיְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַ

הרקיע. קדי.(ועתה)רמי  חסידי נבלת ב נתנ ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
 יהאי וכל .מיהמ לי א י ,עלי חז ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָני

.תיהצוח לקל מ קמ נפל יהממ לי דְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻה

ביי י ארא ת א כי ב וחיצ ח ְְְִִִִֶֶַָ
מתער היה דה  מ את ,יְְְִִֵֶַַָָָקד
 תיהכי לק ל .מדיוע מחי ה ב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶעליה
 ארונ .מימר לר מי ועלתה  ,מה רחה ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהאת

ת ב זה מילת . כה לג)נקבה ה (ישעיה  ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
חצה. צעק יו "ד, לא ארא חצה.  צעק  ְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָָֹֻארא

ני מזחי נבלת  א תי  הרוית אחר מזחי , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָ
 מתונ נפ  סר ,י קד ְְְְְֲִִִִֶַָָָָחסידי
?עלי  הא איפה  ? תא אמצא איפה .נגנז ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעלי

עצב. קל בכה מילת ְְֶֶַָָָעה 

אר עתת ל צד כל , י קד  גברי אלפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
כל   קר כליא הי ה ,ל הע ְְְְִִֵֵֶָָָָָָצדדי
הע לת. מז ח על  כיב לי מי , ע ירד , ְְְְִִִִַַַָָָי

. התמעט א א ,הי ְְֲִֵֶֶַָָוי תר 

ואפ רוי אחרת , רח ,ח מדיע ת א ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
הילה רא ית  ,דרי וה  האיברי  תְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמא
לחמר א י הה . הז ח על לימי עי ,וחיְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַצ
נהמת ראה מי .מ תר ה  קה , סאב ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאד

קדּ י  דּ גברין לעילא,נהימ וּ  מ ּת ּת א  בּ מטרוּ ניתא, ׁש ין ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לתּת א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵוּ מעילא

  

אתר בּ פלג וּ  דצ יּ וֹ ן, נק וּ דה ההיא לגוֹ  עאל ליליא, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌
קד  הּק ד דּ בית  דּ אתחריב,ׁש  ליּה  חמת  ׁש ים, ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וּ מייללת, גּ עת וערסּה , מוֹ תבּה  בּ ית אתר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואסּת אב
אסּת כּ ל  לתּת א , וּ מעילא לעילא, מ ּת ּת א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָסלקא
קלא  וארימת מריר וּ , בּ קוֹ ל  צווחא דּ כר וּ בים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר
האי  על מ וֹ תבי. בּ ית אתר ערסי, ערסי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה,

כּ תיב, ג)דוּ כּת א מ(שה"ש מעל בּ לּ ילוֹ ת. ׁש כּ בי,ׁש כּ בי ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אתר  ערסי ואמרה , בּ בכ יּ ה גּ עת  דּ מטרוּ ניתא . ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַערסא

ּפ רוֹ כּת א מקדּ  בּ י  טבאן, דּ מרגּ לאין אתר ׁש י, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רבוון  אלפין ׁש ּת ין עלוֹ הי סמכין דּ הווֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכ ּפ וֹ רּת א ,
מס ּת כּ לאן  ׁש וּ רין, ׁש וּ רין סדרין, סדרין יקר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאבני
סטרין . לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין  לדא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָדּ א

.בּ גינ קיימא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעלמא
בּ ין ר בּ וֹ ן ׁש כב והוּ א  לגבּ י , אתי הוה בּ עלי, עלמא, ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ עוּ תי  וכל מנּ יּה , דּ בעינא מה וכל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ רוֹ עי,
ו  לגבּ י, אתי הוה כּ ד דא. בּ עידנא בּ י עביד ׁש וּ י  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

וּ מ ׁש די .ׁש ּת ע מד וֹ ריּה , בּ ין ׁש ע ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לגבּ ערסי אתא הוינא כּ ד דּ כיר  אּת  לית ערסי, ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ ב  ע וּ למין,בּ חדוה רביין ואינוּ ן דלבּ א, ׁש ּפ ירוּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ט  לקדמ וּ תי, נפקי בּ חדוה,הוי בּ גדפייהוּ  ׁש י ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לי . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלקבּ לא 

איתנ עפרא  אי וחז וּ  מ דּ וּ כּת יּה , קם הוה ,ׁש יא דב ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נפקא  מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲארוֹ נא

לכלּ א . וּ ברכאן וּ נהוֹ רא, עלמא , לכל ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמז וֹ נא

א ׁש גּ ח א  הכא . לית בּ עלי, סטר .על לכל ׁש גּ ח  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לגבּ י, בּ עלי  אתי הוה כּ ד דא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ עידנא
עוּ למתאן  אינוּ ן וכל חסידין, בּ נין  כּ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְוסחרניּה 

ליּה . לקבּ לא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְזמינין

דּ פעמ וֹ נים והוינא  ז וּ גין קל מרחוֹ ק, ׁש מעין  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ א ׁש ק מק  בּ גין רגלוֹ י, בּ ין קליּה ׁש ין ׁש מע  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מ דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יעוֹ ל דּ לא ׁש בּ חן עד ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
קוּ ד  קּמ י חד וא וֹ דן כּ ל אזלין לבתר הוּ א, בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ נ  מחבּ קן מוֹ תביּה , בּ י בּ רחימוּ .על ׁש יקתהוֹ ן ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אןבּ עלי ה בּ עלי , דּ הוינא ּפ נית, עדּ נא הוּ א ׁש ּת א ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אנּת .א  ולית סטר, בּ כל אס ּת כּ לנא  . ּב ׁש גּ ח ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

א  בּ גינ.אן אתבּ ע ולא , ל ׁש גּ ח  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מעלה למעלה, מה בירה , י דה בריְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָה
ְַָלמה.

צ ,חצת ל הקה ת א  לת נכנסת הילה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ
תא ראה , ידה קדי ית  ְְְִֵֵַָָָָמק
עה ,תמ במ ית מק ונטמא ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָחרב,
למה, מעלה למעלה, מה ע לה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָמילת ,
מרימה מר , קל צ וחת , בירה  מק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמסלת
על  מבי! ית  מק מתי, מתי ואמרת: לְְִִִִִֵֶֶַָָָָק

תב הה  קג)ה מבי,(שיר ילת. מבי  על ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
 מק מתי, וא מרת: בכה עה  הבירה . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמת 
ה רכת ית הבת , הר לת ל ק ה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמקי ,
ל  רבב ת  אל י עליו  מכיס  הי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהרת,
 לימס ר ת , ר ת , סדרי  סדרי יקר , ְְְְְְִִִִֵַַָָָאבני
לאר עה עלי עי מ ניר סדרי זה. על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

.ביל עמד להע .ְְִִִֵַָָָָצדדי

 עי,רזר י כב והא אלי, א היה  עלי  ,להע ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
 מ עה רצני וכל  , מ רציתי מה  ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָוכל

ועזב אלי א היה  מעע(וש)הה,  ר מד י  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
די. יֵַָ

אלימטתי אה הייתי זכרת אינ מתי, ְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הינ ק ת תוא לב, בטב  ְְְְִִֵַָָמחה 
מחה כנפיה ימ נגי, צאיי  הי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָהעלמי

ְְִֵַלק לני.

אר העפר נח אי ור אה ,מ קמ ק היה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לכל  מז יצא אמ .א היה ְִֶַָָָָָָָָָהרה 

לל. ברכ ת ואר, ,לְְַָָָֹהע

מ א יח צד . לכל איח .כא  אינ  עלי  על ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָ
ה סביב עלי , אצלי א היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהה

.ללק מז נת העלמת תא וכל ,חסידי ְְְְֲֲִִִַָָָָָָֻבני

והיינ ניעמה זגי ק ל מרחק  מעי ְְֲִִִֵֵַַָָ
ל ק אמע די רגליו, י  יק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָמק
לפני  מד ת מ חת עלמתי ל אלי . נס ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָטר
לבית אחת ל הלכת  אחר  הא,  ר דְְֵַַַַַָָָָה
אהבה. תינ יקנ מח קת יחידת והיינ ,בְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָמ

הייתי עלי מה הא עת נית? איפה  עלי , ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
איפה . ואינ  צד כל הסלי  . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹמיחה

?ביל אב ולא ,ל ְְְְְֲִִִֵַַַֹאיח
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ידענא  ולא ׁש מענא , ולא ואזלת, ּפ רחת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא
וא  אזלת , דּ הא בּ לא מידי, דּ מיכין, נבוֹ כין, ׁש ּת ארנא  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

איכה . ואמרין צעקין, דע ּת א. בּ לא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָר וּ חא,

          

דּ כאיבא ּת נינן, מרירוּ ת קל וליליא, ליליא בּ כל ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א  לתּת א,דצ יּ וֹ "ן רקיעא מרוּ ם ׁש ּת מע ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אחר , כּ דּ בר לרקיעא. כה )וּ מּת ּת א מ ּמ רוֹ ם (ירמיה ה ' ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
קד י  וּ מ ּמ עוֹ ן י ׁש אג ׁש אג ק וֹ לוֹ  יּת ן נוה וּ .ׁש וֹ  על ׁש אג ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ו ׁש ירוּ תא בּ  בּ בכיּ ה, אתכּ וּ ונת  היא  ׁש אגת דליליא, ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
לתּת א, נחתת לעילא. רקיעא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵמרוּ ם 
מסאב  חריב, דּ וּ כּת ּה  וחמת החיצ וֹ ן, מדבּ ח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַלאתר

א  לא אתר וכל וּ מילּ לת,בּ מסאבוּ , גּ עת בּ יּה . ׁש ּת כח ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מדבּ חי, מדבּ חי  ואמרת , מרירוּ , בּ קל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַצו וֹ חת
עלּ וּ ון  בּ כ ּמ ה ניּס וּ כין, בּ כּמ ה לי דּ מרוית ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתי

קדּ י  ׁש ין .דּ כיין ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
קדּ י כל וחדאן גּ ברין מרוון הווֹ  ממ נּ ן, רברבן ׁש ין, ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ רוּ מי  ח וּ לקיה וֹ ן, וּ פלגין עידוּ נין, אכלין ,ִמינ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
קדוֹ  חסידים ניבלת ב יהבוּ  בּ ני רקיעא. ׁש ים. ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

רברבין  גּ ברין וכל  מ דּ מיהוֹ ן. לי ווי ,על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתדּ בּ חוּ 
צווחיהוֹ ן . לקוֹ ל מ דּ וּ כ ּת יהוֹ ן נפלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְממנּ ן,

קדּ י יתבין אראלים אינוּ ן וּ בכאן, צווחין ׁש ין,לבר ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
קדּ י  ׁש מיּה  עלייהוּ ,דּ את  מתעטר הוה ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

דּ א  את בּ כיּ וּ תהוֹ ן לקל וקיימין . חדאן אינוּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ ביּה 
לרוּ מי וסלקא מ נּ ייהוּ , וא ּפ רחא ׁש ּת ארוּ מר וֹ מים, ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

דכתיב, הוּ א הדא וּ מילּ לת . דּ בכאת (ישעיה כּ נוּ קבא ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
צעקוּ לג) יוּ "ד, בּ לא אראלם חצה. צעקוּ  אראלּ ם ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵהן 

◌ָחוּ צה .

בּ נין מה בּ חי בּ ניבל וּ ת לי דּ מרוית לבתר מד בּ חי, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
קדּ י  נפ חסידין דּ מסרוּ  וג ׁש ין , ׁש מיהוֹ ן ׁש יהוֹ ן  ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א  אן אית גּ ניזת. ,א על אן , ל דּ על.ׁש כּ ח ׁש תא ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
עציב. בּ קל וּ בכת וּ מייללת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָגּ עת

קדּ י ׁש ּת א  גברי דארבּ ע אלפי סטרא בּ כל  ׁש ין, ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ כל  קר בּ נא אכלי דּ הווֹ  אינ וּ ן עלמא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִסטרי
מדבּ ח  על וּ בכיין וּ מייללין בּ הדּה , נחתי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָיוֹ מא,

אתמעט וּ . אלּ א הווֹ , ויּת יר ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַדּ עלוון.
דּ מרוון ואפילּ וּ  אחרא, בּ רוּ ח  לבר, דּ קיימין אינוּ ן ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ  וּ פדרין. אימרין דּ ליליא מאינוּ ן  ׁש ירוּ תא  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לחמרא  ווי מ דּ בּ ח. האי  על וּ מייללין געאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצוחין
חמי  מאן מ נּ יּה . דּ מתרוּ ה אתר  אבוּ סה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אביד

דבר , ידענ ולא , מענ ולא  וה לכת, רחת  ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹעה
לי  ר ח, לי  ,ני י ,כינב ארנונ הלכת  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַהה

איכה. מריוא ,עקי צ ְְֲִִֵַַָדעת.

,נינ ל אב ל מריר ת ק ל ולילה לילה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
מה למה, הרקיע  מר נ מע " ְְִִִִֵַַַָָָָָצ

אמר  מ כה)לרקיע, מע (ירמיה יאג  רמ ה ' ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ
. נוה על יאג אג לק  י ְְִִֵֵַַָָָֹקד

מר רא ית  ו אגת  בכ ה , מכנת היא הילה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
 למק למה , ירדת למעלה. ְְְְִִֶֶַַַָָָָהרקיע

ה בטמאה,הזח טמא חרב , מ מק ור אה  ,חיצ ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
קל  צוחת  מילת, עה .ב נמצא לא  מק ְְְְִֶֶַַַָָָָֹוכל
ר ית רנסתי  מזחי, מזחי, ואמרת : מריר ת , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָל
.יקד רי טה ע לת  כ ה , כינ כה  ְְְְִִִִִַַָָאתי 

רוי ל   הי , יהממ לידה ,ידה יהאי ְְְִִִִִִַַַָָָָֻ
 חלקיה קימח ,ני ע  כליא .מ מחיְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַ

הרקיע. קדי.(ועתה)רמי  חסידי נבלת ב נתנ ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
 יהאי וכל .מיהמ לי א י ,עלי חז ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָני

.תיהצוח לקל מ קמ נפל יהממ לי דְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻה

ביי י ארא ת א כי ב וחיצ ח ְְְִִִִֶֶַָ
מתער היה דה  מ את ,יְְְִִֵֶַַָָָקד
 תיהכי לק ל .מדיוע מחי ה ב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶעליה
 ארונ .מימר לר מי ועלתה  ,מה רחה ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהאת

ת ב זה מילת . כה לג)נקבה ה (ישעיה  ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
חצה. צעק יו "ד, לא ארא חצה.  צעק  ְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָָֹֻארא

ני מזחי נבלת  א תי  הרוית אחר מזחי , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָ
 מתונ נפ  סר ,י קד ְְְְְֲִִִִֶַָָָָחסידי
?עלי  הא איפה  ? תא אמצא איפה .נגנז ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעלי

עצב. קל בכה מילת ְְֶֶַָָָעה 

אר עתת ל צד כל , י קד  גברי אלפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
כל   קר כליא הי ה ,ל הע ְְְְִִֵֵֶָָָָָָצדדי
הע לת. מז ח על  כיב לי מי , ע ירד , ְְְְִִִִַַַָָָי

. התמעט א א ,הי ְְֲִֵֶֶַָָוי תר 

ואפ רוי אחרת , רח ,ח מדיע ת א ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
הילה רא ית  ,דרי וה  האיברי  תְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמא
לחמר א י הה . הז ח על לימי עי ,וחיְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַצ
נהמת ראה מי .מ תר ה  קה , סאב ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאד

קדּ י  דּ גברין לעילא,נהימ וּ  מ ּת ּת א  בּ מטרוּ ניתא, ׁש ין ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לתּת א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵוּ מעילא

  

אתר בּ פלג וּ  דצ יּ וֹ ן, נק וּ דה ההיא לגוֹ  עאל ליליא, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌
קד  הּק ד דּ בית  דּ אתחריב,ׁש  ליּה  חמת  ׁש ים, ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וּ מייללת, גּ עת וערסּה , מוֹ תבּה  בּ ית אתר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואסּת אב
אסּת כּ ל  לתּת א , וּ מעילא לעילא, מ ּת ּת א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָסלקא
קלא  וארימת מריר וּ , בּ קוֹ ל  צווחא דּ כר וּ בים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ אתר
האי  על מ וֹ תבי. בּ ית אתר ערסי, ערסי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה,

כּ תיב, ג)דוּ כּת א מ(שה"ש מעל בּ לּ ילוֹ ת. ׁש כּ בי,ׁש כּ בי ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אתר  ערסי ואמרה , בּ בכ יּ ה גּ עת  דּ מטרוּ ניתא . ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַערסא

ּפ רוֹ כּת א מקדּ  בּ י  טבאן, דּ מרגּ לאין אתר ׁש י, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רבוון  אלפין ׁש ּת ין עלוֹ הי סמכין דּ הווֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכ ּפ וֹ רּת א ,
מס ּת כּ לאן  ׁש וּ רין, ׁש וּ רין סדרין, סדרין יקר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאבני
סטרין . לד'  על מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין  לדא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָדּ א

.בּ גינ קיימא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעלמא
בּ ין ר בּ וֹ ן ׁש כב והוּ א  לגבּ י , אתי הוה בּ עלי, עלמא, ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ עוּ תי  וכל מנּ יּה , דּ בעינא מה וכל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ רוֹ עי,
ו  לגבּ י, אתי הוה כּ ד דא. בּ עידנא בּ י עביד ׁש וּ י  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

וּ מ ׁש די .ׁש ּת ע מד וֹ ריּה , בּ ין ׁש ע ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לגבּ ערסי אתא הוינא כּ ד דּ כיר  אּת  לית ערסי, ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ ב  ע וּ למין,בּ חדוה רביין ואינוּ ן דלבּ א, ׁש ּפ ירוּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ט  לקדמ וּ תי, נפקי בּ חדוה,הוי בּ גדפייהוּ  ׁש י ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לי . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלקבּ לא 

איתנ עפרא  אי וחז וּ  מ דּ וּ כּת יּה , קם הוה ,ׁש יא דב ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נפקא  מהכא הכא, דּ הות דאוֹ רייתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲארוֹ נא

לכלּ א . וּ ברכאן וּ נהוֹ רא, עלמא , לכל ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמז וֹ נא

א ׁש גּ ח א  הכא . לית בּ עלי, סטר .על לכל ׁש גּ ח  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לגבּ י, בּ עלי  אתי הוה כּ ד דא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ עידנא
עוּ למתאן  אינוּ ן וכל חסידין, בּ נין  כּ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְוסחרניּה 

ליּה . לקבּ לא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְזמינין

דּ פעמ וֹ נים והוינא  ז וּ גין קל מרחוֹ ק, ׁש מעין  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ א ׁש ק מק  בּ גין רגלוֹ י, בּ ין קליּה ׁש ין ׁש מע  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מ דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל לגבּ י. יעוֹ ל דּ לא ׁש בּ חן עד ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
קוּ ד  קּמ י חד וא וֹ דן כּ ל אזלין לבתר הוּ א, בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ נ  מחבּ קן מוֹ תביּה , בּ י בּ רחימוּ .על ׁש יקתהוֹ ן ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אןבּ עלי ה בּ עלי , דּ הוינא ּפ נית, עדּ נא הוּ א ׁש ּת א ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אנּת .א  ולית סטר, בּ כל אס ּת כּ לנא  . ּב ׁש גּ ח ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

א  בּ גינ.אן אתבּ ע ולא , ל ׁש גּ ח  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מעלה למעלה, מה בירה , י דה בריְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָה
ְַָלמה.

צ ,חצת ל הקה ת א  לת נכנסת הילה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ
תא ראה , ידה קדי ית  ְְְִֵֵַָָָָמק
עה ,תמ במ ית מק ונטמא ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָחרב,
למה, מעלה למעלה, מה ע לה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָמילת ,
מרימה מר , קל צ וחת , בירה  מק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמסלת
על  מבי! ית  מק מתי, מתי ואמרת: לְְִִִִִֵֶֶַָָָָק

תב הה  קג)ה מבי,(שיר ילת. מבי  על ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
 מק מתי, וא מרת: בכה עה  הבירה . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמת 
ה רכת ית הבת , הר לת ל ק ה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמקי ,
ל  רבב ת  אל י עליו  מכיס  הי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהרת,
 לימס ר ת , ר ת , סדרי  סדרי יקר , ְְְְְְִִִִֵַַָָָאבני
לאר עה עלי עי מ ניר סדרי זה. על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

.ביל עמד להע .ְְִִִֵַָָָָצדדי

 עי,רזר י כב והא אלי, א היה  עלי  ,להע ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
 מ עה רצני וכל  , מ רציתי מה  ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָוכל

ועזב אלי א היה  מעע(וש)הה,  ר מד י  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
די. יֵַָ

אלימטתי אה הייתי זכרת אינ מתי, ְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הינ ק ת תוא לב, בטב  ְְְְִִֵַָָמחה 
מחה כנפיה ימ נגי, צאיי  הי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָהעלמי

ְְִֵַלק לני.

אר העפר נח אי ור אה ,מ קמ ק היה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לכל  מז יצא אמ .א היה ְִֶַָָָָָָָָָהרה 

לל. ברכ ת ואר, ,לְְַָָָֹהע

מ א יח צד . לכל איח .כא  אינ  עלי  על ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָ
ה סביב עלי , אצלי א היה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהה

.ללק מז נת העלמת תא וכל ,חסידי ְְְְֲֲִִִַָָָָָָֻבני

והיינ ניעמה זגי ק ל מרחק  מעי ְְֲִִִֵֵַַָָ
ל ק אמע די רגליו, י  יק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָמק
לפני  מד ת מ חת עלמתי ל אלי . נס ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָטר
לבית אחת ל הלכת  אחר  הא,  ר דְְֵַַַַַָָָָה
אהבה. תינ יקנ מח קת יחידת והיינ ,בְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָמ

הייתי עלי מה הא עת נית? איפה  עלי , ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
איפה . ואינ  צד כל הסלי  . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹמיחה

?ביל אב ולא ,ל ְְְְְֲִִִֵַַַֹאיח
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אנא דּ א  הא לגבּ י , למיתי דא, בּ עידנא אתר הוּ א ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
אתנ  הא הכא. דּ כיר זמינא אנּת  לית מ נּ אי, ׁש ית ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌

וּ מחּק קא  , בּ תוּ ק ּפ ׁש כבת הוינא  כּ ד דּ רחימ וּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ מי
חוֹ תם  כּ האי , ּב מח ּק קא הוות וּ דיוֹ קני ,ִבּ דיוֹ קנ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש בקנא דּ  הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה  ׁש ביק ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ ת  בּ גין , ּב דּ אנא ׁש ּת ע דּ י וֹ קני בּ ע וֹ ד בּ דיוֹ קני, ׁש ע ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

חילי . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ גוֹ 

הא גּ עת דּ עייני נהיר וּ  בּ עלי, בּ עלי  וצוחת, בּ בכיה, ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ איתח  הוית כּ ד דּ כיר , אנ ּת  לית . ׁש יט ׁש ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

רי  מ ּת חוֹ ת  סגיאוּ שׂ מאל על מתע נּ גא ואנא ׁש י, ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ בנ ד  בּ אחוה  מח בּ קא וימינ לי ׁש לם , ונדרּת  ׁש יקין. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ת  לי,דּ לא וא וֹ מית לעלמין. דילי רחימ וּ תא ׁש בּ וֹ ק  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
קלז) א (תהלים  ירוּ אם  ּת ׁש כּ ח הא ׁש לים ימיני, ׁש כּ ח ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מ נּ .איתנ  ׁש ינא ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

דסיני,לית בּ טוּ רא  ּלגב קאימנא  כּ ד דּ כיר , אנּת  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עלייהוּ ,  ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ  ׁש ּת ין ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש לימין
והוינא  עממייא, מכּ ל יּת יר  בּ הוּ ,  ל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתעטרנא
קטלא  ׁש פחה וההיא .רע וּ ת לכל  אבתר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָאזלין

א  ולא ורבוון , לאלפים ואתאבידוּ בּ הוּ  ׁש גּ חנא. ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
ו  בּ מדבּ רא , בּ ניהוֹ ן כּ לּ הוּ  ואעילנא ּת ּמ ן, לוֹ ן ׁש בקית ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ ן  וּ בדילנא דא. בּ ארעא  קּמ לקיימא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְזעירין
.רעוּ ת בּ גין , קּמ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא 

       

קדּ י בּ עלי  בּ נין בּ כּמ ה דכיר , קּמ הוי קאימנא ׁש ין ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ  דדוד בּ יוֹ מי ודרא, דּ רא  בּ ריּה .בּ כל ׁש מה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌

ל יאוֹ ת . קּמ דּ עבדוּ  טבאן כּ ּמ ה  דּ כיר אנּת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵלית
.על אתהּפ יכוּ  אן זכוון . תדכּ ר  ולא חוֹ בין, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמידכּ ר 

אינוּ ן .בּ עינא  לית  בּ נאי, על בּ עינא אנּת . לית  ,על ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
קדוּ  על  הא בּ עינא דּ א , דּ אתר תא ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ  הוה עלמא כּ ל  דּ א .אסּת אב. אתר  בּ גין ׁש לם  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
בּ  הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא, בּ עידנא נבחין לא ׁש לם .כּ לבין  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ כלבים  לעילא. אוּ כלוּ סין אינוּ ן וכל וּ מייללת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגּ עה
בּ  לתּת א, דּ מצווחין ּת ליתאה .ׁש רוּ תא ׁש מ וֹ רה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

קטוֹ רת נפקת דּ מדבּ חא אתר על  קיימא ואתת, ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
לעלּ א, וסלקת וּ מייללת, גּ עת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ וּ סמין,

בּ הדּה ,וא  דּ הו וֹ  כּ ר וּ בין ּת רין מאינוּ ן כּ רוּ ב חד ׁש כּ חא ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רבייא  וההוּ א חד. אלּ א לּה  הוה  לא  זמנא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א

דּ א  ויללוּ תא .ע וּ לימא בּ כיּ יה מינּה  ינקא ׁש ּת אר, ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

 זה.א מזנת הריני  אלי , לבא ה ה מ מ מק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
האהבה, ימי ז כר אינ מי. חנ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי
די קני  ,קנדי וחקקה ,חיק כבת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהייתי
חקיקת קני איר הה   תח . חקק ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהיה
עע די , דיקני האר י  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהתב,

צבאתי. ת עדי ְְְְְִִִִַדיקני,

העיני עה  ל האר עלי , עלי  ואמרת: בכה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מאל מיט  היית זכר, אינ .נח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹהרי
וימינ , ל רב על מתעגת  ואני לרא י , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹמחת 
תעזב א לי ונדר בניק ת. אחוה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹמחקת

לי  עונ .למילע קלז)אהבתי תהלי)חא א ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
.מ נחי ה ה ימיני , ח לי ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָיר

 אאינ ר  יו סיני, הר אצל עמד י זכר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
 ה ל והתערי  ,עליה ל למיְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.נ רצ לכל אחרי לכיה והיינ ,יהע מל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָי תר 
ולא רבבת, לאלפי בה הרגה  פחה  ת ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹוא
, תא  ארוה ד ר, נאבד  וכ ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻהחי.
.ה  אר  לפני לעמד  י טה  בניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהכנסנ

.נ רצ ביל לפני לעמד  תא לנְְְְְְְֲִִִֶַַָָֹוהב

לפניעלי, עמד י  י קד בני כה  זכר , היה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
זכר אינ .נ למה דוד ימי ודר , ר ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹכל
לזר ל נאה הא !?לפני ע טבת  ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹה 

?עלי כהתה  אי זכת ?! תזר ולא  ,ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻחטאי

ואינ.אני  ני על מבת  .ואינ  תא מבת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
נטמא. והרי   ה ה  קה קדת על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֻמבת
 לביה הה .  קה מ לב היה ל הע ְְִִֶַַַָָָָָָָָל
מי לת, עה .לב הי   הה ,  מ בחינ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאי
 וחי צ לביוה למעלה. סיכלהא  תא ְְְְְְְִִִַַָָָָָוכל

ה ליית. ה מרה ראית ְְְְִִִִֵַַַָָלמה ,

קטרתהיא מזח מק על ועמדת באה , י צאת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
מצאת למעלה, וע לה מילת , עה  ,יְְְְִֵֶֶַַַַָָָה
תמא ,ע הי בי ר ה ני תמא אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָר ב
 העל הינק  ת וא אחד. אא ל היה לא  מְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה

ויללה. כה מה  ינק  ְְִִִִֵֶֶָָָָָאר ,

           

לּה ,קוּ ד כדין ונחית לגבּ ּה , אז דּ ּמ ן הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
כּ תיב, דּ א ועל ע ּמ ּה . לא )וּ ממ לּ ל כּ ה (ירמיה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֹ

י  כּ י מ דּ מעה  ועיני מ בּ כי קוֹ ל מנעי  ה ' ׁש אמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מ יוֹ נק ּת ינ וֹ ק ּת נינן , דּ א ועל  .לאחרית די ּת קוה  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וא  ּפ תיחתא,א ּמ וֹ , הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת ה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
איכה . דּ מגילּ ת ׁש ירוּ תא וּ להלאה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן

          

קרא,י איכה  האי ּפ תחי רבּ נן בדד, יב)ׁש בה (קהלת ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א  עד  בח וּ רוֹ תי בּ ימי  בּ וֹ רא את ׁש ר וּ זכוֹ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ליּה  א וֹ קימנא קרא, האי הרעה. ימי  יבוֹ א וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָא
קדּ י  בּ ארעא  הווֹ  כּ ד את בּ ישׂ ראל  וּ זכוֹ ר  ׁש א . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

אתין  אינוּ ן וכל טבאן, אינוּ ן כּ ל דכיר  הוי ,ְבּ וֹ ראי◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
קוּ ד  ל דּ עבד  קדמאין,ונּס ין, בּ יוֹ מין ה וּ א בּ רי ׁש א ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אחר , כּ דּ בר בּ מהימנוּ תא, רביא הוות  יא )כּ ד (הושע  ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ואהבה וּ . ישׂ ראל נער ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִכּ י

מ כּ ל בּ ימי  ּב איתרעי דּ איה וּ  בּ זמנא ,בחוּ רוֹ תי ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
א  עד דּ עלמא. הרעה,עּמ ין ימי יבאוּ  א  ׁש ר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ  דּ זקנה, לי וֹ מין ויבדּ ר וּ ן עּמ ין, ׁש אר  ּב ׁש לטין ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עממיא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

דּ בּ ימי י וֹ מין ,בחוּ רוֹ תי,ל בּ רירין דּ אינוּ ן ׁש ּת א , ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ד  ירחי ד' ואינוּ ן .על דּ לעילא ׁש ּת א,וּ נטירוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קוּ ד  דּ בחר יוֹ מין אינוּ ן אלּ ין סיון. איּ יר ניסן ׁש א אדר ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כּ נסת  נּס ין . עּמ ה וֹ ן בּ הוֹ ן ועבד בּ ישׂ ראל, הוּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ הדיּה . ואתקריבת בּ בעלּה , מתעטרא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הרעה א עד  ימי ה זּ קנה, ימי  הרעה, ימי יבאוּ  א ׁש ר ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גּ ב מ ּמ  על  אף ׁש בט. טבת אב ּת ּמ וּ ז  ואינוּ ן: ׁש , ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וסימנ , ּכ כּ ל איתגּ לּ ייא  י)דּ לא לגו ו (משלי ׁש בט ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

לב. ◌ֵ◌ַ◌ֲחסר 
י שׂ ראל וה גּ יע וּ  דּ אזלין  דּ גלוּ תא, ׁש נים ׁש נים, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ תנינן, חפץ , בּ הם לי אין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמטוּ לטלין.
י  דּ לא דגלוּ תא, בּ יוֹ מא נ זמינין דּ בר בּ ידא ׁש ׁש ּת כּ ח ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ  הכּ יס .למיז בּ ן מן ּפ ר וּ טה ּת כלה  וּ כדין ׁש וּ קא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ּת ח א עד  א  ה ׁש ר  מׁש ׁש ל ּפ נים קלסּת ר  דּ א ׁש , ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

אינוּ ן . מאן מ ּת ּת א וּ מּת ּת א. מ לּ עילא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
ּפ טי  דישׂ ראל, בּ ארעא דּ הווֹ  מתניתין ׁש י מארי ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ותל  ט נּ רין, מהדקין רמאין .דפרזלא, טוּ רין ׁש ין ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ירוּ והא וֹ ר , הּת למ וּ ד נהוֹ רא זה  דּ נהיר ׁש למי, ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

כּ ביכוֹ ל, דּ א, דּ אתבּ טל לבתר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ רייתא,

אליה,ואז וי רד  אליה ,  הז הא  ר דה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ת ב זה  ועל .ע לא)מד ר ה'(ירמיה אמר  ה ְְִֵֶַַַָָָֹ

קוה י י  ממעה , ועיני מכי ל ק ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָמנעי
,א מדי  י נק  ינק ,נינ זה ועל . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָלאחרית

.על ע מסרת ראשיתה ואה   ואיל מכא הפתיחה, כא (עד ְְְִִֶֶַַָָ
איכה) מגלת .של

הה,איכה  סק תחי תינ ר בדד , (קהלת י בה  ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לאיב) אר  עד  רתיח ימי ראי את  ְְְֲִֵֶֶֶֶַֹֹֹזכר 

יראל,  הארנ הה הסק הרעה. ימי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָיבא
זכר היה  ראי את זכר הדה . אר היְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
 י וה האתת תא וכל הבת תא ל ְְִִֶַַָָָָָאת
,ני הרא מי הא  ר דה ל ְִִִֶַַָָָָָָעה

אמר  מ אמנה, נער  יב)היית נער(הושע י ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
. ואהבה ְֲִֵֵָָֹי ראל

ל ימי יהע מל  התר ה  זמ  רתיבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
 ימי  הרעה ימי יבא לא אר  עד .לְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהע
.יהע כל ת א  רויפ ,יהע אר  ב  לטְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ל,ימי רי ר ה הנה, ימת  רתיבח ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
ירחי  אר עה  וה .עלי מעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהמירה 
חר מי ה  תא א ,סיו אר ניס אדר ֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהנה,
.ינ הע  בה ועה י ראל, ה א  ר דְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָה

אליו. מתקרבת בעל מע רת י ראל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻכנסת

הרעהעד ימי הקנה, ימי   הרעה ימי יבא לא  אר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
א ב על א בט. טבת אב ז  :וה ,ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֹמ

  וסימנ , ל ו)התה לב.(משלי חסר  לגו ובט  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

יעוה לכיה ראל לת , ל  ני  ני ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ
 עתידי ,נינ  חפ  ה  ואי .ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֻמטלטלי

האד יד יצא  א ה לת לקנ ת(חפ)ימי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ה יס.  מ הרטה כלה  ואז  ְְְִִִֶַַַָָק ,

ל עד ני קלסר  זה   מה תח לא אר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
? ה מי מה ממ ה. מלמעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהכינה ,
ברזל, יי  י ראל, אר הי ה נה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעלי

.רמי הרי ילות ,סלעי קיְְְְְִִִִִַָָָמה

הרה,והאר אר איר  היר למי, הלמ ד זה  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
,ח  ארנ ביכ ל זה , התל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחר 
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אנא דּ א  הא לגבּ י , למיתי דא, בּ עידנא אתר הוּ א ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
אתנ  הא הכא. דּ כיר זמינא אנּת  לית מ נּ אי, ׁש ית ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌

וּ מחּק קא  , בּ תוּ ק ּפ ׁש כבת הוינא  כּ ד דּ רחימ וּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ מי
חוֹ תם  כּ האי , ּב מח ּק קא הוות וּ דיוֹ קני ,ִבּ דיוֹ קנ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש בקנא דּ  הכי דּ כתבא, בּ גליפ וּ  דּ יוֹ קניּה  ׁש ביק ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ ת  בּ גין , ּב דּ אנא ׁש ּת ע דּ י וֹ קני בּ ע וֹ ד בּ דיוֹ קני, ׁש ע ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

חילי . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ גוֹ 

הא גּ עת דּ עייני נהיר וּ  בּ עלי, בּ עלי  וצוחת, בּ בכיה, ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ איתח  הוית כּ ד דּ כיר , אנ ּת  לית . ׁש יט ׁש ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

רי  מ ּת חוֹ ת  סגיאוּ שׂ מאל על מתע נּ גא ואנא ׁש י, ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ בנ ד  בּ אחוה  מח בּ קא וימינ לי ׁש לם , ונדרּת  ׁש יקין. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ת  לי,דּ לא וא וֹ מית לעלמין. דילי רחימ וּ תא ׁש בּ וֹ ק  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
קלז) א (תהלים  ירוּ אם  ּת ׁש כּ ח הא ׁש לים ימיני, ׁש כּ ח ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מ נּ .איתנ  ׁש ינא ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

דסיני,לית בּ טוּ רא  ּלגב קאימנא  כּ ד דּ כיר , אנּת  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עלייהוּ ,  ל דּ ק בּ ילוּ  רבּ וֹ  ׁש ּת ין ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש לימין
והוינא  עממייא, מכּ ל יּת יר  בּ הוּ ,  ל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתעטרנא
קטלא  ׁש פחה וההיא .רע וּ ת לכל  אבתר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָאזלין

א  ולא ורבוון , לאלפים ואתאבידוּ בּ הוּ  ׁש גּ חנא. ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
ו  בּ מדבּ רא , בּ ניהוֹ ן כּ לּ הוּ  ואעילנא ּת ּמ ן, לוֹ ן ׁש בקית ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ ן  וּ בדילנא דא. בּ ארעא  קּמ לקיימא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְזעירין
.רעוּ ת בּ גין , קּמ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא 

       

קדּ י בּ עלי  בּ נין בּ כּמ ה דכיר , קּמ הוי קאימנא ׁש ין ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ  דדוד בּ יוֹ מי ודרא, דּ רא  בּ ריּה .בּ כל ׁש מה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌

ל יאוֹ ת . קּמ דּ עבדוּ  טבאן כּ ּמ ה  דּ כיר אנּת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵלית
.על אתהּפ יכוּ  אן זכוון . תדכּ ר  ולא חוֹ בין, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמידכּ ר 

אינוּ ן .בּ עינא  לית  בּ נאי, על בּ עינא אנּת . לית  ,על ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
קדוּ  על  הא בּ עינא דּ א , דּ אתר תא ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ  הוה עלמא כּ ל  דּ א .אסּת אב. אתר  בּ גין ׁש לם  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
בּ  הו וֹ  כּ וּ לּ הוּ  דא, בּ עידנא נבחין לא ׁש לם .כּ לבין  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ כלבים  לעילא. אוּ כלוּ סין אינוּ ן וכל וּ מייללת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגּ עה
בּ  לתּת א, דּ מצווחין ּת ליתאה .ׁש רוּ תא ׁש מ וֹ רה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

קטוֹ רת נפקת דּ מדבּ חא אתר על  קיימא ואתת, ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
לעלּ א, וסלקת וּ מייללת, גּ עת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ וּ סמין,

בּ הדּה ,וא  דּ הו וֹ  כּ ר וּ בין ּת רין מאינוּ ן כּ רוּ ב חד ׁש כּ חא ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רבייא  וההוּ א חד. אלּ א לּה  הוה  לא  זמנא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א

דּ א  ויללוּ תא .ע וּ לימא בּ כיּ יה מינּה  ינקא ׁש ּת אר, ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

 זה.א מזנת הריני  אלי , לבא ה ה מ מ מק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
האהבה, ימי ז כר אינ מי. חנ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי
די קני  ,קנדי וחקקה ,חיק כבת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהייתי
חקיקת קני איר הה   תח . חקק ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהיה
עע די , דיקני האר י  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהתב,

צבאתי. ת עדי ְְְְְִִִִַדיקני,

העיני עה  ל האר עלי , עלי  ואמרת: בכה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מאל מיט  היית זכר, אינ .נח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹהרי
וימינ , ל רב על מתעגת  ואני לרא י , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹמחת 
תעזב א לי ונדר בניק ת. אחוה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹמחקת

לי  עונ .למילע קלז)אהבתי תהלי)חא א ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ
.מ נחי ה ה ימיני , ח לי ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָיר

 אאינ ר  יו סיני, הר אצל עמד י זכר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
 ה ל והתערי  ,עליה ל למיְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.נ רצ לכל אחרי לכיה והיינ ,יהע מל ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָי תר 
ולא רבבת, לאלפי בה הרגה  פחה  ת ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹוא
, תא  ארוה ד ר, נאבד  וכ ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻהחי.
.ה  אר  לפני לעמד  י טה  בניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהכנסנ

.נ רצ ביל לפני לעמד  תא לנְְְְְְְֲִִִֶַַָָֹוהב

לפניעלי, עמד י  י קד בני כה  זכר , היה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
זכר אינ .נ למה דוד ימי ודר , ר ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹכל
לזר ל נאה הא !?לפני ע טבת  ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹה 

?עלי כהתה  אי זכת ?! תזר ולא  ,ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻחטאי

ואינ.אני  ני על מבת  .ואינ  תא מבת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
נטמא. והרי   ה ה  קה קדת על ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֻמבת
 לביה הה .  קה מ לב היה ל הע ְְִִֶַַַָָָָָָָָל
מי לת, עה .לב הי   הה ,  מ בחינ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאי
 וחי צ לביוה למעלה. סיכלהא  תא ְְְְְְְִִִַַָָָָָוכל

ה ליית. ה מרה ראית ְְְְִִִִֵַַַָָלמה ,

קטרתהיא מזח מק על ועמדת באה , י צאת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
מצאת למעלה, וע לה מילת , עה  ,יְְְְִֵֶֶַַַַָָָה
תמא ,ע הי בי ר ה ני תמא אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָר ב
 העל הינק  ת וא אחד. אא ל היה לא  מְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה

ויללה. כה מה  ינק  ְְִִִִֵֶֶָָָָָאר ,

           

לּה ,קוּ ד כדין ונחית לגבּ ּה , אז דּ ּמ ן הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
כּ תיב, דּ א ועל ע ּמ ּה . לא )וּ ממ לּ ל כּ ה (ירמיה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֹ

י  כּ י מ דּ מעה  ועיני מ בּ כי קוֹ ל מנעי  ה ' ׁש אמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מ יוֹ נק ּת ינ וֹ ק ּת נינן , דּ א ועל  .לאחרית די ּת קוה  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וא  ּפ תיחתא,א ּמ וֹ , הכא עד בּ עלּה . עם מסּפ רת ה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
איכה . דּ מגילּ ת ׁש ירוּ תא וּ להלאה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן

          

קרא,י איכה  האי ּפ תחי רבּ נן בדד, יב)ׁש בה (קהלת ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א  עד  בח וּ רוֹ תי בּ ימי  בּ וֹ רא את ׁש ר וּ זכוֹ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ליּה  א וֹ קימנא קרא, האי הרעה. ימי  יבוֹ א וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָא
קדּ י  בּ ארעא  הווֹ  כּ ד את בּ ישׂ ראל  וּ זכוֹ ר  ׁש א . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

אתין  אינוּ ן וכל טבאן, אינוּ ן כּ ל דכיר  הוי ,ְבּ וֹ ראי◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
קוּ ד  ל דּ עבד  קדמאין,ונּס ין, בּ יוֹ מין ה וּ א בּ רי ׁש א ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אחר , כּ דּ בר בּ מהימנוּ תא, רביא הוות  יא )כּ ד (הושע  ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ואהבה וּ . ישׂ ראל נער ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִכּ י

מ כּ ל בּ ימי  ּב איתרעי דּ איה וּ  בּ זמנא ,בחוּ רוֹ תי ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
א  עד דּ עלמא. הרעה,עּמ ין ימי יבאוּ  א  ׁש ר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ  דּ זקנה, לי וֹ מין ויבדּ ר וּ ן עּמ ין, ׁש אר  ּב ׁש לטין ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עממיא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

דּ בּ ימי י וֹ מין ,בחוּ רוֹ תי,ל בּ רירין דּ אינוּ ן ׁש ּת א , ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ד  ירחי ד' ואינוּ ן .על דּ לעילא ׁש ּת א,וּ נטירוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קוּ ד  דּ בחר יוֹ מין אינוּ ן אלּ ין סיון. איּ יר ניסן ׁש א אדר ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כּ נסת  נּס ין . עּמ ה וֹ ן בּ הוֹ ן ועבד בּ ישׂ ראל, הוּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ הדיּה . ואתקריבת בּ בעלּה , מתעטרא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הרעה א עד  ימי ה זּ קנה, ימי  הרעה, ימי יבאוּ  א ׁש ר ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גּ ב מ ּמ  על  אף ׁש בט. טבת אב ּת ּמ וּ ז  ואינוּ ן: ׁש , ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וסימנ , ּכ כּ ל איתגּ לּ ייא  י)דּ לא לגו ו (משלי ׁש בט ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

לב. ◌ֵ◌ַ◌ֲחסר 
י שׂ ראל וה גּ יע וּ  דּ אזלין  דּ גלוּ תא, ׁש נים ׁש נים, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ תנינן, חפץ , בּ הם לי אין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְמטוּ לטלין.
י  דּ לא דגלוּ תא, בּ יוֹ מא נ זמינין דּ בר בּ ידא ׁש ׁש ּת כּ ח ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ  הכּ יס .למיז בּ ן מן ּפ ר וּ טה ּת כלה  וּ כדין ׁש וּ קא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ּת ח א עד  א  ה ׁש ר  מׁש ׁש ל ּפ נים קלסּת ר  דּ א ׁש , ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

אינוּ ן . מאן מ ּת ּת א וּ מּת ּת א. מ לּ עילא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
ּפ טי  דישׂ ראל, בּ ארעא דּ הווֹ  מתניתין ׁש י מארי ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ותל  ט נּ רין, מהדקין רמאין .דפרזלא, טוּ רין ׁש ין ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ירוּ והא וֹ ר , הּת למ וּ ד נהוֹ רא זה  דּ נהיר ׁש למי, ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

כּ ביכוֹ ל, דּ א, דּ אתבּ טל לבתר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ רייתא,

אליה,ואז וי רד  אליה ,  הז הא  ר דה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ת ב זה  ועל .ע לא)מד ר ה'(ירמיה אמר  ה ְְִֵֶַַַָָָֹ

קוה י י  ממעה , ועיני מכי ל ק ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָמנעי
,א מדי  י נק  ינק ,נינ זה ועל . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָלאחרית

.על ע מסרת ראשיתה ואה   ואיל מכא הפתיחה, כא (עד ְְְִִֶֶַַָָ
איכה) מגלת .של

הה,איכה  סק תחי תינ ר בדד , (קהלת י בה  ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לאיב) אר  עד  רתיח ימי ראי את  ְְְֲִֵֶֶֶֶַֹֹֹזכר 

יראל,  הארנ הה הסק הרעה. ימי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָיבא
זכר היה  ראי את זכר הדה . אר היְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
 י וה האתת תא וכל הבת תא ל ְְִִֶַַָָָָָאת
,ני הרא מי הא  ר דה ל ְִִִֶַַָָָָָָעה

אמר  מ אמנה, נער  יב)היית נער(הושע י ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
. ואהבה ְֲִֵֵָָֹי ראל

ל ימי יהע מל  התר ה  זמ  רתיבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
 ימי  הרעה ימי יבא לא אר  עד .לְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹהע
.יהע כל ת א  רויפ ,יהע אר  ב  לטְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ל,ימי רי ר ה הנה, ימת  רתיבח ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
ירחי  אר עה  וה .עלי מעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהמירה 
חר מי ה  תא א ,סיו אר ניס אדר ֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהנה,
.ינ הע  בה ועה י ראל, ה א  ר דְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָה

אליו. מתקרבת בעל מע רת י ראל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻכנסת

הרעהעד ימי הקנה, ימי   הרעה ימי יבא לא  אר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
א ב על א בט. טבת אב ז  :וה ,ְְֵֵֵֶַַַַַָָָֹמ

  וסימנ , ל ו)התה לב.(משלי חסר  לגו ובט  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

יעוה לכיה ראל לת , ל  ני  ני ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ
 עתידי ,נינ  חפ  ה  ואי .ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֻמטלטלי

האד יד יצא  א ה לת לקנ ת(חפ)ימי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ה יס.  מ הרטה כלה  ואז  ְְְִִִֶַַַָָק ,

ל עד ני קלסר  זה   מה תח לא אר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
? ה מי מה ממ ה. מלמעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהכינה ,
ברזל, יי  י ראל, אר הי ה נה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעלי

.רמי הרי ילות ,סלעי קיְְְְְִִִִִַָָָמה

הרה,והאר אר איר  היר למי, הלמ ד זה  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
,ח  ארנ ביכ ל זה , התל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחר 
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בּ ח א  דּ כתיב,ׁש ּת אר וּ  ג)ׁש וֹ כא. ׁש כּ ים בּ מח (איכה ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
עלמא הוֹ  בּ ני בּ יּה  דּ אזלין בּ בלי, ּת למ וּ ד  זה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִׁש יבנּ י,

ׁש כּ ים .בּ מח  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
נהירוּ וה יּ רח , נהירין דּ הווֹ  ה בּ רייתוֹ ת, אינ וּ ן אלּ ין ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אינוּ ן  אלּ ין והכּ כבים , סתימאה. ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ חכמה
קדּ י  בּ ארעא דּ הווֹ  ּת נּ אים משׂ כּ ילים  אינוּ ן כּ ל ׁש א, ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הווֹ  דּ כד  בּ גינייה וּ . קיימא עלמא דּ כל ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָואמ וֹ ראים ,
נ  בּ ר אמר הוה כּ חדא, מ לּ ה קיימי מ גּ וֹ  לחבריּה , ׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דא, יוֹ מא דּ יהא מה חמא אנא מ ּפ וּ מ וֹ י, דּ פרח  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדא
.וכ  ּכ למחר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ 

יב)אחרדּ בר  א (קהלת ּת ח עד א ה ׁש ר  מׁש, ׁש ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לּה  נהיר דּ הוה ׁש כינה , ּפ ני דּ קלסּת ר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנהירוּ 
וי שׂ ראל  אתקיּ ים , עלמא נהירוּ  וּ מהה וּ א י וֹ מא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

לרוֹ חצנ וּ .ׁש ר  ארעא על אן ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

      

הּק דוֹ והא וֹ ר , ׁש בּ רא בּ מעשׂ ה אוֹ ר ה וּ א  ּבּ רו ׁש  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עלמא ברא  מסייפי נהיר  דּ הוה ׁש ית, ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

והּק דוֹ  ואתגּ ניז . עלמא, הוה לסייפי הוּ א   ּבּ ר ו ׁש  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
דקוּ ד  דּ ימינא חוּ טא  חד מיניּה  ואּפ יק ׁש א נהיר, ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כּ תיב, זימנא וּ בהה וּ א לסיהרא. ואחיד  הוּ א , ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ב) ימינ וֹ .ה (איכה אחוֹ ר ׁש יב ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

א )דּ כתיבוה יּ רח , וה כּ כבים,(ישעיה בּ ּה . ילין צדק ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌
ה  וידוּ עים מלאכי בּ ּה  בּ אים ׁש היוּ  רת , ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מלאכי  איקרוּ ן ואלּ ין  מ ּק יּ וּ מייהוּ , וּ בטלוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלּה ,
ו  הגּ ׁש לוֹ ם. אחר העבים דּ כתיבׁש בוּ  לג)ׁש ם , (שם  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יבכּ יוּ ן . מר ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
בּ ּת י (קהלת ּת לת א לּ ין ה בּ ית, ׁש מרי ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַיב)

בּ ל  ּת וֹ רה אוֹ לפי  דּ הווֹ  הגּ זית .דינין, ׁש כּ ת ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אנ  וסנהדּ רי והתעוּ ת וּ  גדוֹ לה סנהדּ רי א לּ וּ  החיל, ׁש י  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

וכלּ הוּ  וּ לוים, כּ הנים  אלּ וּ  הטחנוֹ ת, וּ בטל וּ  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקט נּ ה.
בּ ירוּ מ קיימי דּ הווֹ  ׁש לים .ׁש מרוֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וצ וֹ פים,ׁש כ וּ וח נביאים אלּ ין בּ ארבּ וֹ ת, הראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּק ד  וּ ברוּ ח בּ נבוּ אה חמאן (שם )ׁש .דּ הווֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ  דלתים נ וס גּ רוּ  דּ בני מאן וּ ק , ולית צווחין, ׁש א ְ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
יוֹ מא  מן ננעלוּ , ּת רעין כּ ל דּ הא עלייהוּ , ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְדּ יתיב

מקדּ  בּ י אלּ הנא .דּ אתחרב בּ ית עבידת וּ בטילת  ׁש א, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌

           

כּ וֹ ת ׁש פלבּ  אינוּ ן אלּ ין הטחנה, קטוֹ רת,קוֹ ל ׁש י  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
בּ  יוֹ מא , בּ כל קלא  יהבי דּ יליּה .כּת י דּ הווֹ  ׁש וּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ג)תב בלי,(איכה למד זה היבני,  ימח ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
.ימח להע ני  לכיהְְְֲִִֵֶַַָָ

החכמהוהרח א ר  מאיר ת  הי הריתת,  ה א  ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
 ילי ה תא א  כביוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָה סרת.
,ראיוהאמ איה ת א ל ה ד ה,  אר היְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
יחד,  מדי ע הי .ביל עמד  להע ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָל
מיו , רח זה בר  מ :לחבר אי א מר  ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה

.וכ  למחר   א ה ה  ה היה מה ראה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאני

יב)אחר,בר (קהלת מה תח לא אר עד ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ל מאיר  היה הכינה, ני קלסר  ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהאר 
ה וי ראל ,התק ל הע האר ת מא ,י ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָכל

לבטח. ארֶֶַָָָ

מעהוהאר הא  ר דה רא  האר  ְְֲֵֶַַָָָָָָ
 ס ועד  ל הע  מ מאיר היה ְְִִִֵֵֶַָָָָברא ית,

הא  ר דוה ונגנז. ,לציא(היה)הע מ מאיר , ְְְִִִֵַַָָָָ
הא,  ר  ד ה ל ימינ ל אחד חט ְִִֶֶֶֶַָָָמ

תב מה תבא בנה. ב)ואחז אחר(איכה  היב ְְְְִֵֵַַַָָָָ
. ְִימינ

תבוה רח (ישעיהא) כביוה .  ילי צדק  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
,אצל עי ויד   אי  הי הרת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלאכי 
בו . ל מלאכי  נקראי ואה  , ממ בטלְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

תב , ה אחר  לב)העבי מר(ש ל מלאכי ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.י ְִָיב

 ית ה מרי   זע(יב י (קהלת לה  א  ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ
הזית. לת רה   דימל הי ְְְְִִִִֶַַַָָָדי
וסנהדרי  גד לה סנהדרי  א  החיל אני תְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהתע
וכל  , לו הני א  החנ ת בטל ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹקט ה.

.לייר עמדת  הי ְְִִִֶַַָָָה מרת

 כוחהי ,פי וצ  נביאי א  ארת הראת ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֻ
.דה בר ח באה   אי ר(ש) רוס ְְְְִֶַַַָֹֻ

יב מי   ואי ,וחיצ אד ני  ק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדלתי
ית חרב מ ננעל  עריה ל הרי ,ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלה

. אלהינ ית עבדת  בטלה , קְְֱֲִֵֵַַָָָֹה

החנהפל הטרת,(ש)קל ת י  ת א א ה  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
. תיה י כל ק ל תנינ היְְְִִֶֶַָָָָ

דּ  קלא הטחנה , קוֹ ל אחר בּ כל דּ בר צווחא  ׁש כינּת א, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ י  מאן ולית ׁש וֹ בבים, בּ נים ׁש וּ בוּ  בּ ּה .יוֹ מא, ׁש גּ ח ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ה ח וּ וי בּ נוֹ ת בּ דוּ כנא כּ ל דּ סלקין אינוּ ן אלּ ין יר, ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד  ניגוּ נא וּ מנגני י וֹ מא, כּ ל,בּ כל ׁש יר. ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מתחלּ קי  דּ הווֹ  לעילא, עילּ אה  מלאכי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאסגּ אה
ממ אינוּ ן לקבל לעילא, לתּת א .ׁש מרוֹ ת  ׁש מרוֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

דּ לעילא  אלּ ין אף כּ ביכוֹ ל, דּ לתּת א. אלּ ין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַׁש חוּ ,
הווֹ  דּ מ גּ בוֹ ּה  גּ ב על  ואף ייראוּ . מ גּ בּה  גּ ם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַׁש חוּ .

דּ חלין . הווֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַננּ סא,

       

הווֹ ׁש ח וּ  לו יּ ים, אלף פ' דּ הא בּ גין  ׁש יר, בּ נוֹ ת אינוּ ן ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌
לנהרוֹ ת  מטוֹ  כּ ד לאחוֹ רא. מה דּ קן ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְידיהוֹ ן
הווֹ  דּ תּמ ן. אילנין על ּת ליין הווֹ  כּ נּ וֹ ריהוֹ ן ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָבּ בל ,

ואמרי, לנגנא. ל וֹ ן קלז)ׁש אלין  נ (תהלים  את אי ׁש יר ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
נ  נכר. אדמת על ה' בּ ׁש יר ידיהוֹ ן ׁש כוּ  בּ וֹ הני ׁש נּ יהוֹ ן ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ ן . וּ קטלוּ  לנגנא, יכילוּ  ולא ל וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוכרת וּ 
על וחתח ּת ים  בּ ריח יּ ין אזלין הווֹ  דּ הא , בּ דּ ר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הווֹ  ּת ּק יף, דּ הוה וּ מהדּ וֹ קא ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַצ וּ אריהוֹ ן,
לוֹ ן  לקיט הוה וירמיה  בּ אוֹ רחא. אצ בּ עוֹ תייהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָנפלוּ 

ונ  להוֹ ,בּ טלּ יתיּה , אמר והוה עלייהוּ . וּ בכי ל וֹ ן, ׁש יק ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לכוֹ , אמרית ולא יג)בּ ני, אהיכם (ירמיה לה' ּת נ וּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

יח  בּ טרם  כתיב,כּ בוֹ ד דּ א ועל וגו'.  ט )ׁש י על (שם ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כו'. מדבּ ר נאוֹ ת ועל ונהי בּ כי  אא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶההרים

         

ה (קהלת וינאץ  דא יב) אילנא דּ נציץ  יוֹ מא מן קד, ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וע שׂ רים  חד  איבּ ה, דּ עביד יוֹ מא עד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַלבלבין,
יוֹ ם  כ "א בּ אב, ט' עד  בּ תּמ וּ ז  מי"ז  ּכ נינהוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ מא

דכת  ה וּ א הדא  א )יב,בּ ינייהוּ . אני (ירמיה ׁש קד מ ּק ל ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
◌ֶרוֹ אה .

דּ זרעא ויס ּת בּ ל  כּ תפוֹ י על מטוֹ לא דּ אתיהב החגב, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבידת  דּ אתבּ טל  האביּ וֹ נה , ותפר  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדדוד.
הוּ א  דּ א ע וֹ למ וֹ , לבית האדם ה וֹ ל כּ י אלהנא. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵבּ ית 

נ  וּ בני לעילא . דּ אס ּת לּ ק ולית כּ בוֹ ד , צווחין, ׁש א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ י  בּ ה וּ .מאן ׁש גּ ח  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

א (קהלת  עד אתר יב) ה כּ סף, חבל ירתק א  ׁש ר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
דּ לגאו. מדבּ חא על קטוֹ רת מקטיר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדכהנא

קד  בּ ית  ה וּ א דּ א ה זּ הב, גּ לּ ת הּק ד ותרץ  ׁש ים,ׁש  ְ◌ָ◌◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
ות  דּ דהב. כּ רוּ בים דּ א דּ תּמ ן הּמ בּ וּ ע, על כּ ד בר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

דּ איתבּ ר . דּ וד בּ ית  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכוּ ת

כל  וחת הכינה, ק ל  החנה ק ל אחר , ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָבר 
עליה. יח  מי   ואי ,בבי ני ב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָי

חוי כל ליע  ת א א  ה יר  נת ל ְְִִִֵֶַַַָָָ
לר ת  ל יר . ל נ נימנ , י ְְְְִִִֶַַָָכל
ממר ת קימתח הי למעלה,  עלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלאכי 
 תא ח למ ה. המר ת   ת א נגד   ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
במ  . ח מעלה  א א ביכל  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמה 

.חדי הי ,סינ ה ב ב על וא . ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָיירא

ח אל נימ הרי מ ה יר , נת  תא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ
יעה לאחר .  קימה ידיה הי  ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻלו
, האילנת  על ייתל הי תיהר בל, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלנהר ת 

מריוא ,לנ מה י מבק קלז)הי יר(תהלינ אי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הני  יה כנ נכר ? אדמת על ה' יר  ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת

.תא והרג ,לנ יכל ולא , ת א וכרת ְְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹידיה

יעל וחתח ריחי לכיה הי הרי   ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הי חזק, היה  מההק  , אריהְִֵֵֶֶַַָָָָָצ
 טמל היה  וירמיה ,ר תיה עאצ  פליְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָנ
אמר והיה . עליה בכה , תא ונ ק , יתטְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

לכ אמר י ולא ני, :ג)לה אלהיכ (ירמיה  לה ' נ ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
תב  זה ועל !?'וג ייח טר ט)בד על (ש ְְְְִֶֶֶַַַָָ

קינה. מדר  נאת ועל ונהי בכי אא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָההרי

קדוינא יב)ה הה(קהלת האיל נצנ מ  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 רי ע ה רי, עה  ה עד ביְְְִִִִֵֶֶֶַַלבל
 אב עה עד ז  ע ר מ בעה  .י ְְְְִִִֶַַָָָָָָָואחד

תב  זה .יניה  י ואחד ריא)ע מל (ירמיה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ראה. אני ֲִֵֶָֹקד

יב)החגבויסל זרע(קהלת תפי על מא   ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עבדת התלה   האבנה ותפר ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוד .
זה   למע ית אל האד הל י .אלהינ ֱִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹית
מי  ואי ,וחיצ  אד בני למעלה, הסק  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהבד

.ה ְִֶֶַַָיח

הסעד  חבל ירתק לא הה (ש)אר   קה  ֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ת  ותר הנימי. הזח על קטרת מקטיר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻהיה 
ל  בי רה  ,י דה קד ית  זה  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההב
וד ית מלכת ז  הע על ד ותבר ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָההב.

ְְִֶָרה.
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בּ ח א  דּ כתיב,ׁש ּת אר וּ  ג)ׁש וֹ כא. ׁש כּ ים בּ מח (איכה ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
עלמא הוֹ  בּ ני בּ יּה  דּ אזלין בּ בלי, ּת למ וּ ד  זה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִׁש יבנּ י,

ׁש כּ ים .בּ מח  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
נהירוּ וה יּ רח , נהירין דּ הווֹ  ה בּ רייתוֹ ת, אינ וּ ן אלּ ין ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אינוּ ן  אלּ ין והכּ כבים , סתימאה. ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ חכמה
קדּ י  בּ ארעא דּ הווֹ  ּת נּ אים משׂ כּ ילים  אינוּ ן כּ ל ׁש א, ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הווֹ  דּ כד  בּ גינייה וּ . קיימא עלמא דּ כל ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָואמ וֹ ראים ,
נ  בּ ר אמר הוה כּ חדא, מ לּ ה קיימי מ גּ וֹ  לחבריּה , ׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דא, יוֹ מא דּ יהא מה חמא אנא מ ּפ וּ מ וֹ י, דּ פרח  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדא
.וכ  ּכ למחר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ 

יב)אחרדּ בר  א (קהלת ּת ח עד א ה ׁש ר  מׁש, ׁש ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לּה  נהיר דּ הוה ׁש כינה , ּפ ני דּ קלסּת ר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנהירוּ 
וי שׂ ראל  אתקיּ ים , עלמא נהירוּ  וּ מהה וּ א י וֹ מא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

לרוֹ חצנ וּ .ׁש ר  ארעא על אן ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

      

הּק דוֹ והא וֹ ר , ׁש בּ רא בּ מעשׂ ה אוֹ ר ה וּ א  ּבּ רו ׁש  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עלמא ברא  מסייפי נהיר  דּ הוה ׁש ית, ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

והּק דוֹ  ואתגּ ניז . עלמא, הוה לסייפי הוּ א   ּבּ ר ו ׁש  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
דקוּ ד  דּ ימינא חוּ טא  חד מיניּה  ואּפ יק ׁש א נהיר, ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כּ תיב, זימנא וּ בהה וּ א לסיהרא. ואחיד  הוּ א , ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ב) ימינ וֹ .ה (איכה אחוֹ ר ׁש יב ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

א )דּ כתיבוה יּ רח , וה כּ כבים,(ישעיה בּ ּה . ילין צדק ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌
ה  וידוּ עים מלאכי בּ ּה  בּ אים ׁש היוּ  רת , ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מלאכי  איקרוּ ן ואלּ ין  מ ּק יּ וּ מייהוּ , וּ בטלוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלּה ,
ו  הגּ ׁש לוֹ ם. אחר העבים דּ כתיבׁש בוּ  לג)ׁש ם , (שם  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יבכּ יוּ ן . מר ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
בּ ּת י (קהלת ּת לת א לּ ין ה בּ ית, ׁש מרי ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַיב)

בּ ל  ּת וֹ רה אוֹ לפי  דּ הווֹ  הגּ זית .דינין, ׁש כּ ת ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אנ  וסנהדּ רי והתעוּ ת וּ  גדוֹ לה סנהדּ רי א לּ וּ  החיל, ׁש י  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

וכלּ הוּ  וּ לוים, כּ הנים  אלּ וּ  הטחנוֹ ת, וּ בטל וּ  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקט נּ ה.
בּ ירוּ מ קיימי דּ הווֹ  ׁש לים .ׁש מרוֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וצ וֹ פים,ׁש כ וּ וח נביאים אלּ ין בּ ארבּ וֹ ת, הראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּק ד  וּ ברוּ ח בּ נבוּ אה חמאן (שם )ׁש .דּ הווֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ  דלתים נ וס גּ רוּ  דּ בני מאן וּ ק , ולית צווחין, ׁש א ְ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
יוֹ מא  מן ננעלוּ , ּת רעין כּ ל דּ הא עלייהוּ , ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְדּ יתיב

מקדּ  בּ י אלּ הנא .דּ אתחרב בּ ית עבידת וּ בטילת  ׁש א, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌

           

כּ וֹ ת ׁש פלבּ  אינוּ ן אלּ ין הטחנה, קטוֹ רת,קוֹ ל ׁש י  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
בּ  יוֹ מא , בּ כל קלא  יהבי דּ יליּה .כּת י דּ הווֹ  ׁש וּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ג)תב בלי,(איכה למד זה היבני,  ימח ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
.ימח להע ני  לכיהְְְֲִִֵֶַַָָ

החכמהוהרח א ר  מאיר ת  הי הריתת,  ה א  ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
 ילי ה תא א  כביוה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָה סרת.
,ראיוהאמ איה ת א ל ה ד ה,  אר היְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
יחד,  מדי ע הי .ביל עמד  להע ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָל
מיו , רח זה בר  מ :לחבר אי א מר  ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה

.וכ  למחר   א ה ה  ה היה מה ראה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאני

יב)אחר,בר (קהלת מה תח לא אר עד ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ל מאיר  היה הכינה, ני קלסר  ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהאר 
ה וי ראל ,התק ל הע האר ת מא ,י ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָכל

לבטח. ארֶֶַָָָ

מעהוהאר הא  ר דה רא  האר  ְְֲֵֶַַָָָָָָ
 ס ועד  ל הע  מ מאיר היה ְְִִִֵֵֶַָָָָברא ית,

הא  ר דוה ונגנז. ,לציא(היה)הע מ מאיר , ְְְִִִֵַַָָָָ
הא,  ר  ד ה ל ימינ ל אחד חט ְִִֶֶֶֶַָָָמ

תב מה תבא בנה. ב)ואחז אחר(איכה  היב ְְְְִֵֵַַַָָָָ
. ְִימינ

תבוה רח (ישעיהא) כביוה .  ילי צדק  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
,אצל עי ויד   אי  הי הרת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלאכי 
בו . ל מלאכי  נקראי ואה  , ממ בטלְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

תב , ה אחר  לב)העבי מר(ש ל מלאכי ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
.י ְִָיב

 ית ה מרי   זע(יב י (קהלת לה  א  ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ
הזית. לת רה   דימל הי ְְְְִִִִֶַַַָָָדי
וסנהדרי  גד לה סנהדרי  א  החיל אני תְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהתע
וכל  , לו הני א  החנ ת בטל ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹקט ה.

.לייר עמדת  הי ְְִִִֶַַָָָה מרת

 כוחהי ,פי וצ  נביאי א  ארת הראת ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֻ
.דה בר ח באה   אי ר(ש) רוס ְְְְִֶַַַָֹֻ

יב מי   ואי ,וחיצ אד ני  ק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדלתי
ית חרב מ ננעל  עריה ל הרי ,ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלה

. אלהינ ית עבדת  בטלה , קְְֱֲִֵֵַַָָָֹה

החנהפל הטרת,(ש)קל ת י  ת א א ה  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
. תיה י כל ק ל תנינ היְְְִִֶֶַָָָָ

דּ  קלא הטחנה , קוֹ ל אחר בּ כל דּ בר צווחא  ׁש כינּת א, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ י  מאן ולית ׁש וֹ בבים, בּ נים ׁש וּ בוּ  בּ ּה .יוֹ מא, ׁש גּ ח ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ה ח וּ וי בּ נוֹ ת בּ דוּ כנא כּ ל דּ סלקין אינוּ ן אלּ ין יר, ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד  ניגוּ נא וּ מנגני י וֹ מא, כּ ל,בּ כל ׁש יר. ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מתחלּ קי  דּ הווֹ  לעילא, עילּ אה  מלאכי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאסגּ אה
ממ אינוּ ן לקבל לעילא, לתּת א .ׁש מרוֹ ת  ׁש מרוֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

דּ לעילא  אלּ ין אף כּ ביכוֹ ל, דּ לתּת א. אלּ ין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַׁש חוּ ,
הווֹ  דּ מ גּ בוֹ ּה  גּ ב על  ואף ייראוּ . מ גּ בּה  גּ ם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַׁש חוּ .

דּ חלין . הווֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַננּ סא,

       

הווֹ ׁש ח וּ  לו יּ ים, אלף פ' דּ הא בּ גין  ׁש יר, בּ נוֹ ת אינוּ ן ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌
לנהרוֹ ת  מטוֹ  כּ ד לאחוֹ רא. מה דּ קן ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְידיהוֹ ן
הווֹ  דּ תּמ ן. אילנין על ּת ליין הווֹ  כּ נּ וֹ ריהוֹ ן ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָבּ בל ,

ואמרי, לנגנא. ל וֹ ן קלז)ׁש אלין  נ (תהלים  את אי ׁש יר ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
נ  נכר. אדמת על ה' בּ ׁש יר ידיהוֹ ן ׁש כוּ  בּ וֹ הני ׁש נּ יהוֹ ן ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ ן . וּ קטלוּ  לנגנא, יכילוּ  ולא ל וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוכרת וּ 
על וחתח ּת ים  בּ ריח יּ ין אזלין הווֹ  דּ הא , בּ דּ ר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הווֹ  ּת ּק יף, דּ הוה וּ מהדּ וֹ קא ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַצ וּ אריהוֹ ן,
לוֹ ן  לקיט הוה וירמיה  בּ אוֹ רחא. אצ בּ עוֹ תייהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָנפלוּ 

ונ  להוֹ ,בּ טלּ יתיּה , אמר והוה עלייהוּ . וּ בכי ל וֹ ן, ׁש יק ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לכוֹ , אמרית ולא יג)בּ ני, אהיכם (ירמיה לה' ּת נ וּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

יח  בּ טרם  כתיב,כּ בוֹ ד דּ א ועל וגו'.  ט )ׁש י על (שם ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כו'. מדבּ ר נאוֹ ת ועל ונהי בּ כי  אא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶההרים

         

ה (קהלת וינאץ  דא יב) אילנא דּ נציץ  יוֹ מא מן קד, ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וע שׂ רים  חד  איבּ ה, דּ עביד יוֹ מא עד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַלבלבין,
יוֹ ם  כ "א בּ אב, ט' עד  בּ תּמ וּ ז  מי"ז  ּכ נינהוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ מא

דכת  ה וּ א הדא  א )יב,בּ ינייהוּ . אני (ירמיה ׁש קד מ ּק ל ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
◌ֶרוֹ אה .

דּ זרעא ויס ּת בּ ל  כּ תפוֹ י על מטוֹ לא דּ אתיהב החגב, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבידת  דּ אתבּ טל  האביּ וֹ נה , ותפר  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדדוד.
הוּ א  דּ א ע וֹ למ וֹ , לבית האדם ה וֹ ל כּ י אלהנא. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵבּ ית 

נ  וּ בני לעילא . דּ אס ּת לּ ק ולית כּ בוֹ ד , צווחין, ׁש א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ י  בּ ה וּ .מאן ׁש גּ ח  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

א (קהלת  עד אתר יב) ה כּ סף, חבל ירתק א  ׁש ר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
דּ לגאו. מדבּ חא על קטוֹ רת מקטיר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדכהנא

קד  בּ ית  ה וּ א דּ א ה זּ הב, גּ לּ ת הּק ד ותרץ  ׁש ים,ׁש  ְ◌ָ◌◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
ות  דּ דהב. כּ רוּ בים דּ א דּ תּמ ן הּמ בּ וּ ע, על כּ ד בר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

דּ איתבּ ר . דּ וד בּ ית  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכוּ ת

כל  וחת הכינה, ק ל  החנה ק ל אחר , ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָבר 
עליה. יח  מי   ואי ,בבי ני ב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָי

חוי כל ליע  ת א א  ה יר  נת ל ְְִִִֵֶַַַָָָ
לר ת  ל יר . ל נ נימנ , י ְְְְִִִֶַַָָכל
ממר ת קימתח הי למעלה,  עלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלאכי 
 תא ח למ ה. המר ת   ת א נגד   ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
במ  . ח מעלה  א א ביכל  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמה 

.חדי הי ,סינ ה ב ב על וא . ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָיירא

ח אל נימ הרי מ ה יר , נת  תא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ
יעה לאחר .  קימה ידיה הי  ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֻלו
, האילנת  על ייתל הי תיהר בל, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלנהר ת 

מריוא ,לנ מה י מבק קלז)הי יר(תהלינ אי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הני  יה כנ נכר ? אדמת על ה' יר  ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת

.תא והרג ,לנ יכל ולא , ת א וכרת ְְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹידיה

יעל וחתח ריחי לכיה הי הרי   ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הי חזק, היה  מההק  , אריהְִֵֵֶֶַַָָָָָצ
 טמל היה  וירמיה ,ר תיה עאצ  פליְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָנ
אמר והיה . עליה בכה , תא ונ ק , יתטְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

לכ אמר י ולא ני, :ג)לה אלהיכ (ירמיה  לה ' נ ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
תב  זה ועל !?'וג ייח טר ט)בד על (ש ְְְְִֶֶֶַַַָָ

קינה. מדר  נאת ועל ונהי בכי אא ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָההרי

קדוינא יב)ה הה(קהלת האיל נצנ מ  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 רי ע ה רי, עה  ה עד ביְְְִִִִֵֶֶֶַַלבל
 אב עה עד ז  ע ר מ בעה  .י ְְְְִִִֶַַָָָָָָָואחד

תב  זה .יניה  י ואחד ריא)ע מל (ירמיה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ראה. אני ֲִֵֶָֹקד

יב)החגבויסל זרע(קהלת תפי על מא   ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עבדת התלה   האבנה ותפר ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוד .
זה   למע ית אל האד הל י .אלהינ ֱִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹית
מי  ואי ,וחיצ  אד בני למעלה, הסק  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהבד

.ה ְִֶֶַַָיח

הסעד  חבל ירתק לא הה (ש)אר   קה  ֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ת  ותר הנימי. הזח על קטרת מקטיר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻהיה 
ל  בי רה  ,י דה קד ית  זה  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההב
וד ית מלכת ז  הע על ד ותבר ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָההב.

ְְִֶָרה.
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כּ ׁש ב וי הארץ  על מקדּ העפר בּ י יתחרב ׁש א,ׁש היה, ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת  והרוּ ח כּ עפרא. הא הים ויהא אל ׁש וּ ב ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

דרוּ ח א  ואסּת לּ קוּ תא  ׁש כינּת א, דּ א נתנּה , ׁש ר ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עלמא . מן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְנבוּ אה

ּפ תח ,ר בּ י הבּ ית,(שם )י וּ דאי ׁש מרי ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עּמ א  נטרי דּ הווֹ  ואמ וֹ ראים, ּת נּ אים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין

מ דּ וּ כּת ייה וּ . ואז דּ עזעוּ ן דישׂ ראל, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדארעא
אחר,אנ והתעוּ תוּ  כּ דּ בר החיל, מז)ׁש י ׁש וי (בראשית  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אנ  דּ הווֹ בּ ם יעקב, דבני חוֹ בא  חיל. ׁש י ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌
אחר,אנ  כּ דּ בר דּ ינא, עוּ וּ ת  וסבלי חיל, ח )ׁש י (איוב ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

מ יעוּ ת אנ האל אינוּ ן דּ ינא. עוּ וּ ת ק בּ ילוּ  ׁש י ׁש ּפ ט . ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
דּ נח  א וֹ רחוֹ י דּ כ נ חיל. לבר דּ קטיל  לבתר ׁש ,ׁש , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ונ  נ אהדר  לי ּה  רחמין,ׁש י בּ לא גרסאות")ׁש יכוּ  ("חילופי ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ ינא . עוּ וּ ת איהוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָדּ א

קדּ י ׁש לח וּ  ארעא בּ ני אית להוֹ  דּ אּת וּ ן יא וֹ ת ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דּ הא  מרחיק. דּ בכי כּ מאן למבכּ י, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְלכוֹ ן
לכ וֹ . מטא לא וּ מרירוּ  בּ נהי וּ מסּפ דא וּ בכיה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאבלא
לוֹ ן  לטנפא  בּ עיתוּ  ולא רגליכוֹ ן, רחצ ּת ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא

אחר, כּ דּ בר ה )כּ מ לּ קדמין . רגלי (שה"ש את  רחצ ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אטנּ פם . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵאיככה

  

דּ אבל  נח אנן גּ דרי בּ ין בּ כל ׁש כנין ל וֹ ן וכמין ׁש , ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונ  קטיל, עוּ וּ ת יוֹ מא, בּ עיינין חמינן ואנן ,ׁש י ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אנ  בּ אינוּ ן בּ יננא , דּ אתעביד דּ י ה דּ ין חיל , ׁש י ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מינייהוּ  דּ דחיל  דינא. בּ עא ולא ׁש תיק, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ יוֹ מיהוֹ ן
דּ עברוֹ  וכיון קּמ ייהוּ . לקיימא יכיל ולא סגּ י, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ חילוּ 

נח  קיימא בּ תיוּ בּת א, עלמא קוּ ד להה וּ א קּמ י  ׁש א ׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
דינא . ותבע ה וּ א,  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

דּ כתיב,וה יּ יק  כא )קרא אי (שמות  וּ מכרוֹ וגוֹ נב ׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קוּ ד  אמר יוּ מת . מ וֹ ת ביד וֹ  בּ ריונמצא ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לנּ ח  אי הוּ א היה א יוֹ סף  וגו',ׁש , בידוֹ  ונמצא ׁש . ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
א  לא בידיהוֹ ן וקאמר ,הא אהדר כד)ׁש ּת כּ ח. (דברים ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

אי  יּמ צא נפ כּ י גּ וֹ נב י שׂ ראל ׁש  מבּ ני מאחיו  ׁש  ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ההוּ א . הגּ נּ ב וּ מת וּ מכרוֹ  בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעּמ ר

נח ּת מנּ י הה וּ א קיימא הוה  ׁש נין ותבע מאה ׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דינין, בּ תרי דּ אתח יּ יב מאן ּת נינן, ואנן ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא.

עוֹ נ  דּ קבּ יל מאן  ווי בּ חמירא. חוֹ בוֹ י,אתדּ ן על ׁש א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עוֹ נ  לק בּ ל ואהדר ח וֹ בין, על מכּפ רה  מיתה ׁש א דּ הא ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הק ,ויב ית יחרב  היה האר על העפר  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
אר  האלהי אל ב והרח עפר . ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָֹויהיה 
 מ ה באה רח ל והסק ת  הכינה, ז   ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָנתנ

.ל ָָהע

תח,רי יב)ידאי ש)א  הית מרי  זע  ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
אר ל  הע מרי  הי ,ראיואמ אי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָת

.מ קמ עזעוהז ְְְְְְִִִֵַָָיראל,

תאמר והתע מ החיל, מז)אני  (בראשית  וי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הי יעקב, ני  ל החטא חיל. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹאני

אמר  מ ,יה ע ת בלי וס חיל ח )אני  (איוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַ
חיל. אני  ת א יה עת  לק מט . יע ת  ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהאל
חזר ,האד את הרג אחר  ח ה רכי ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.יה ע ת   זה .רחמי לי נ יכה תא  ְְְֲִִִִִֵֶַַָונ

 לח לכ י א נאה  הדה :  האר ני לה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
בכה אבל הרי מרחק , כה מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָלבת 
 רחצ הרי ,לכ מיע לא  מריר ת נהי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמסד
מ ,דמ מ תא לט רצית ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹרגליכ

ה)אמר אטפ.(שיר איככה  רגלי את רחצי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

כל אבל לנ וארב ,חה דרי י כני אנ ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
 י ה עת  עיני  איר ואנ , ונ הרג , ְְִִִִֵֵֵַַָָי
תק , ימיה חיל, אני תא ,ינינ ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָעה
יכל  ולא ד ל, חד מה חד  , די ר צה ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא

להע ת לא  עבר וכיו .לפניה (הבא)לעמד ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ות בע הא  ר דה לפני  חה עמד ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָתבה,

.יִ

תבודק כא)התב, ונמצא(שמות  מכר אי וגנב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
:חל ה א  ר  ד ה אמר  י מת. מת  ְַַַָָָָָָָביד
לא ידיה הרי ,' וג ביד ונמצא .אי היה  לא סְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹי

ואמר , חזר  כד)נמצא.  דברי) נפ נב  אי יצא י ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הב מת  מכר  והתער  יראל מ ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחיו 

ַההא.

מבמנה ח ה תא עמד היה ני מאת ְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
  דיני ני  תח ב מי ,נינ ואנ .יְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ
הרי  ,חטא על ענ ל למי אי חמרה . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹנ
אחר .  ענ לקל וחזר ,החטאי על מכ רת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהיתה 

אנ  התעוּ תוּ  די ווי ונח אוֹ חרא, וּ סמאל החיל, ׁש ׁש י  ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למבכּ י  לן יאוֹ ת דּ א על דינא . לתבעא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָקיימ וּ 

קדּ י  דּ קרּת א  א וּ למס ּפ ד, טבין ׁש א מ כּ ל בּ דד ׁש ּת ארת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עלמא, וּ בלבּ ל  סמאל נחת ׁש עתא  בּ ההיא בּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הווֹ 

ר  דּ ההוּ א בּ מעוֹ י דא  ר וּ חא דרוֹ מי,ואעיל  מלכּ א  ׁש ע  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לעלמא, ווי לדא , ווי עלמא . מ ּת ּק יפי דּ ינא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְותבע

א  לא  דּ ינא עלמא,עוּ וּ ת דּ אתבּ רי יוֹ מא מן  ׁש ּת כּ ח ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְכּ דא .

סמכין,איכה  קיימין דּ עלמא, ע ּמ וּ דים   בּ ני ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מתעטרא  ואנא  עליהוֹ ן, קיימא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ עלמא

דּ נח  ידי על התעוּ ות וּ  הי יוֹ מא. בּ כל היעליהוֹ ן ׁש , ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
קדּ י  רוּ חין לאתלבּ התע וּ ותוּ  בּ לבוּ ׁש ין, ׁש ין ׁש א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ווי  לדא, ווי סגּ י, בּ קלנא  ל וֹ ן למידן אחרנין, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌נכראין
דא . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלעוּ וּ תא

בּ מאן דעדן, גּ נתא גּ וֹ  דּ ינא חמא דּ אתמסר  ׁש עתא ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ כל  נהירוּ  ׁש ּפ יראן , מרגּ לאן עשׂ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא.

מתּפ  אילנין. אינוּ ן כּ ל  בּ ין כּ לּ הוּ גּ נתא, ונפקין ׁש טין ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌
ואמרין, צווחין דעדן, דּ גנתא אילנין  אינוּ ן וכל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבר.

אנ  דּ התעוּ ותוּ  דּ גנתא ווי ּת רעא וּ נטוּ רי החיל. ׁש י ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ולא  ונחתין, סלקין כּ ר וּ בים, אינוּ ן מז דּ עזען, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְדעדן

נהוֹ רין . א לּ ין לאפקא דוּ כ ּת א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיהבי
דּ לבוּ אתּפ כד  נהוֹ רין מ גּ וֹ  ועילּ אין טוּ  ׁש יהוֹ ן . ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נטוּ רי  ואינוּ ן לקדמוּ תהוֹ ן, צווחין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְותּת אין
ׁש מ יּ יא  רוּ ם  חיּ ילי וכל מז דּ עזעין, לעילא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְחוֹ מ וֹ ת
וּ מייללא . גּ עת  לאיּמ נא חמא מאן וּ מייללן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ כאן
ואינוּ ן  דּ בגנתא, ּת רעין נטוּ רי  כּ רוּ בים, לגבּ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָנחתת

בּ הדּה . כּ רוּ ב וחד איּמ נא , סלקת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזעין.
בּ ט וּ כדין סגּ י, ׁש ננא  הּמ תהּפ כת, החרב לגוֹ להט ׁש  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

עילּ אין  נהוֹ רין. עשׂ ר  אינ וּ ן וּ נפקוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין,
לדרא . ווי לעלמא, ווי צווחין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְותּת אין 

         
ולא אנן איּמ א, נחתת כּ ד כּ תנּ ים , למסּפ ד לן יאוֹ ת ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נהוֹ רין א  אינוּ ן וכל בּ גנתא, ּת ּמ ן לוֹ ן ׁש כּ חת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אינוּ ן  וּ מייללת. גּ עת כּ דין וּ מייללן, גּ עאן  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בוּ סמין,
בּ בכיּ ה, ּפ תחין וּ מייללן, בּ כאן  ּת רעין נט וֹ רי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ רוּ בים
כּ וֹ לּ א, על למבכּ י לן יאוֹ ת וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת על ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲאנן

דא . עוּ וּ תא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְועל
     

נ )ּפ תח,תוּ  וגו'(בראשית לאמר  יוֹ סף אל (שם )ויצ וּ וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌
ּפ  נא שׂ א ויּ בךּ אנא וגו' וחטאתם  אחי ׁש ע ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

עמד ונח וסמא"ל החיל, אנ י   תהתע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָאי 
הריה ולסד , לבת  לנ נאה  זה  על .י ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלתע
תא .ב הי הבת  מל בדד נארה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהדה
הר ח והכניס , להע את בלל סמא"ל ירד  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהעה
 י ותבע רמי, מל הר ע תא ל עי  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָה
נמצא לא  יה עת ! ללע וי לזה! וי . להע ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמרי

זה. ל הע ברא ְִִֶֶָָָָמ

מכי,איכה דיע , להע ל  דיהע ני ְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ואני ,עליה עמד  להע(ואת) ה מתע ר  ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

תהתע  אי ?ח ה ידי על  תהתע אי ? י ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָכל
 אחרי י נכר ילב להתל קדת  ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָרחת 

ה ה! לעת וי לזה ! וי רב? קל ת א ְִֶֶַַַַָָָָָלד

למעלה.מי יה מסר עה ,העד  ת ראה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ל  י ,ה ל ל האר  יפ ת , מר לת ְִֵֶֶֶַַָָָָָָע ר
וכל  החצה. צאי י  וכ טימת האילנת, תְְְְְִִִִַַָָָָָָֻא
וי  : מרי וא וחיצ  עד  ל האילנת תְְְִִִֵֶֶַַָָָא
 העד  ל הער ומרי החיל! אני ת התעְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ולא ,רדיוי ליע ,בי ר ה  ת א ,עזעיְְְְְְְִִִִִַַָֹמז

.לה הארת את לה ציא   מק  תניְְִִֶַָָָנ
טהת ניועלי .יהלב ל הא ר   מ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ

 תוא ,נג וחי צ ניְְְְְְִִֶַָָותח
 ר צבאת  וכל ,עזעימז למעלה החמת ְְְְְְְְִִִֵַַַָָמרי
עה נא את ראה מי לימי  כי מיְְִִִִִֵֶַַַָָָָה
 וה , עריה מרי , בירל ירדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמילת ?

. ע אחד כר ב ,נ א עלה . עזעיְְְְִִִִֵֶַָָָמז
לתואז  מה הר ה, ננה  התה כת, החרב להט ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

 ניהעלי האר ת. ערה ת א ויצא ,עריְְְְֲִִֶַָָָָָָָה
לר ! וי !ל לע וי :וחי צ ניחְְְִִַַַַַָָוה

מצאהלנ ולא ,הא רדה  ,ית לס ד יאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
 מיוה הארת תא וכל .   תְְְִַַָָָָָָָא
 בירה תא מי לת. געה  היא אז . לימי עיְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
אנ בכה.  תחי ,לימי כי עריה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָמרי
ועל  הל , על לבת לנ נאה וכה  ה אחת ְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ה ה. ִֶַָהעת

וג',(בראשיתנ)תח,עד לאמר  סי אל  ויצ(ש)אא ְְֵֵֶַַַָָָֹ
 ס י ב ו ,'וג  אתוח אחי ע נא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָא
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כּ ׁש ב וי הארץ  על מקדּ העפר בּ י יתחרב ׁש א,ׁש היה, ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת  והרוּ ח כּ עפרא. הא הים ויהא אל ׁש וּ ב ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

דרוּ ח א  ואסּת לּ קוּ תא  ׁש כינּת א, דּ א נתנּה , ׁש ר ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עלמא . מן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְנבוּ אה

ּפ תח ,ר בּ י הבּ ית,(שם )י וּ דאי ׁש מרי ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עּמ א  נטרי דּ הווֹ  ואמ וֹ ראים, ּת נּ אים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין

מ דּ וּ כּת ייה וּ . ואז דּ עזעוּ ן דישׂ ראל, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדארעא
אחר,אנ והתעוּ תוּ  כּ דּ בר החיל, מז)ׁש י ׁש וי (בראשית  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אנ  דּ הווֹ בּ ם יעקב, דבני חוֹ בא  חיל. ׁש י ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌
אחר,אנ  כּ דּ בר דּ ינא, עוּ וּ ת  וסבלי חיל, ח )ׁש י (איוב ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

מ יעוּ ת אנ האל אינוּ ן דּ ינא. עוּ וּ ת ק בּ ילוּ  ׁש י ׁש ּפ ט . ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
דּ נח  א וֹ רחוֹ י דּ כ נ חיל. לבר דּ קטיל  לבתר ׁש ,ׁש , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ונ  נ אהדר  לי ּה  רחמין,ׁש י בּ לא גרסאות")ׁש יכוּ  ("חילופי ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ ינא . עוּ וּ ת איהוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָדּ א

קדּ י ׁש לח וּ  ארעא בּ ני אית להוֹ  דּ אּת וּ ן יא וֹ ת ׁש א, ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דּ הא  מרחיק. דּ בכי כּ מאן למבכּ י, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְלכוֹ ן
לכ וֹ . מטא לא וּ מרירוּ  בּ נהי וּ מסּפ דא וּ בכיה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאבלא
לוֹ ן  לטנפא  בּ עיתוּ  ולא רגליכוֹ ן, רחצ ּת ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא

אחר, כּ דּ בר ה )כּ מ לּ קדמין . רגלי (שה"ש את  רחצ ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אטנּ פם . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵאיככה

  

דּ אבל  נח אנן גּ דרי בּ ין בּ כל ׁש כנין ל וֹ ן וכמין ׁש , ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונ  קטיל, עוּ וּ ת יוֹ מא, בּ עיינין חמינן ואנן ,ׁש י ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אנ  בּ אינוּ ן בּ יננא , דּ אתעביד דּ י ה דּ ין חיל , ׁש י ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מינייהוּ  דּ דחיל  דינא. בּ עא ולא ׁש תיק, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ יוֹ מיהוֹ ן
דּ עברוֹ  וכיון קּמ ייהוּ . לקיימא יכיל ולא סגּ י, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ חילוּ 

נח  קיימא בּ תיוּ בּת א, עלמא קוּ ד להה וּ א קּמ י  ׁש א ׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
דינא . ותבע ה וּ א,  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

דּ כתיב,וה יּ יק  כא )קרא אי (שמות  וּ מכרוֹ וגוֹ נב ׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קוּ ד  אמר יוּ מת . מ וֹ ת ביד וֹ  בּ ריונמצא ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לנּ ח  אי הוּ א היה א יוֹ סף  וגו',ׁש , בידוֹ  ונמצא ׁש . ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
א  לא בידיהוֹ ן וקאמר ,הא אהדר כד)ׁש ּת כּ ח. (דברים ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

אי  יּמ צא נפ כּ י גּ וֹ נב י שׂ ראל ׁש  מבּ ני מאחיו  ׁש  ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ההוּ א . הגּ נּ ב וּ מת וּ מכרוֹ  בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעּמ ר

נח ּת מנּ י הה וּ א קיימא הוה  ׁש נין ותבע מאה ׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דינין, בּ תרי דּ אתח יּ יב מאן ּת נינן, ואנן ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינא.

עוֹ נ  דּ קבּ יל מאן  ווי בּ חמירא. חוֹ בוֹ י,אתדּ ן על ׁש א  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עוֹ נ  לק בּ ל ואהדר ח וֹ בין, על מכּפ רה  מיתה ׁש א דּ הא ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הק ,ויב ית יחרב  היה האר על העפר  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
אר  האלהי אל ב והרח עפר . ְְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָֹויהיה 
 מ ה באה רח ל והסק ת  הכינה, ז   ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָנתנ

.ל ָָהע

תח,רי יב)ידאי ש)א  הית מרי  זע  ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
אר ל  הע מרי  הי ,ראיואמ אי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָת

.מ קמ עזעוהז ְְְְְְִִִֵַָָיראל,

תאמר והתע מ החיל, מז)אני  (בראשית  וי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הי יעקב, ני  ל החטא חיל. ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹאני

אמר  מ ,יה ע ת בלי וס חיל ח )אני  (איוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַ
חיל. אני  ת א יה עת  לק מט . יע ת  ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהאל
חזר ,האד את הרג אחר  ח ה רכי ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.יה ע ת   זה .רחמי לי נ יכה תא  ְְְֲִִִִִֵֶַַָונ

 לח לכ י א נאה  הדה :  האר ני לה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
בכה אבל הרי מרחק , כה מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָלבת 
 רחצ הרי ,לכ מיע לא  מריר ת נהי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמסד
מ ,דמ מ תא לט רצית ולא ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹרגליכ

ה)אמר אטפ.(שיר איככה  רגלי את רחצי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

כל אבל לנ וארב ,חה דרי י כני אנ ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
 י ה עת  עיני  איר ואנ , ונ הרג , ְְִִִִֵֵֵַַָָי
תק , ימיה חיל, אני תא ,ינינ ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָעה
יכל  ולא ד ל, חד מה חד  , די ר צה ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא

להע ת לא  עבר וכיו .לפניה (הבא)לעמד ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ות בע הא  ר דה לפני  חה עמד ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָתבה,

.יִ

תבודק כא)התב, ונמצא(שמות  מכר אי וגנב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ
:חל ה א  ר  ד ה אמר  י מת. מת  ְַַַָָָָָָָביד
לא ידיה הרי ,' וג ביד ונמצא .אי היה  לא סְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹֹי

ואמר , חזר  כד)נמצא.  דברי) נפ נב  אי יצא י ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הב מת  מכר  והתער  יראל מ ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחיו 

ַההא.

מבמנה ח ה תא עמד היה ני מאת ְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
  דיני ני  תח ב מי ,נינ ואנ .יְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ
הרי  ,חטא על ענ ל למי אי חמרה . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹנ
אחר .  ענ לקל וחזר ,החטאי על מכ רת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהיתה 

אנ  התעוּ תוּ  די ווי ונח אוֹ חרא, וּ סמאל החיל, ׁש ׁש י  ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למבכּ י  לן יאוֹ ת דּ א על דינא . לתבעא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָקיימ וּ 

קדּ י  דּ קרּת א  א וּ למס ּפ ד, טבין ׁש א מ כּ ל בּ דד ׁש ּת ארת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עלמא, וּ בלבּ ל  סמאל נחת ׁש עתא  בּ ההיא בּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הווֹ 

ר  דּ ההוּ א בּ מעוֹ י דא  ר וּ חא דרוֹ מי,ואעיל  מלכּ א  ׁש ע  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לעלמא, ווי לדא , ווי עלמא . מ ּת ּק יפי דּ ינא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְותבע

א  לא  דּ ינא עלמא,עוּ וּ ת דּ אתבּ רי יוֹ מא מן  ׁש ּת כּ ח ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְכּ דא .

סמכין,איכה  קיימין דּ עלמא, ע ּמ וּ דים   בּ ני ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מתעטרא  ואנא  עליהוֹ ן, קיימא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ עלמא

דּ נח  ידי על התעוּ ות וּ  הי יוֹ מא. בּ כל היעליהוֹ ן ׁש , ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
קדּ י  רוּ חין לאתלבּ התע וּ ותוּ  בּ לבוּ ׁש ין, ׁש ין ׁש א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ווי  לדא, ווי סגּ י, בּ קלנא  ל וֹ ן למידן אחרנין, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌נכראין
דא . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלעוּ וּ תא

בּ מאן דעדן, גּ נתא גּ וֹ  דּ ינא חמא דּ אתמסר  ׁש עתא ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ כל  נהירוּ  ׁש ּפ יראן , מרגּ לאן עשׂ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא.

מתּפ  אילנין. אינוּ ן כּ ל  בּ ין כּ לּ הוּ גּ נתא, ונפקין ׁש טין ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌
ואמרין, צווחין דעדן, דּ גנתא אילנין  אינוּ ן וכל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבר.

אנ  דּ התעוּ ותוּ  דּ גנתא ווי ּת רעא וּ נטוּ רי החיל. ׁש י ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ולא  ונחתין, סלקין כּ ר וּ בים, אינוּ ן מז דּ עזען, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְדעדן

נהוֹ רין . א לּ ין לאפקא דוּ כ ּת א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיהבי
דּ לבוּ אתּפ כד  נהוֹ רין מ גּ וֹ  ועילּ אין טוּ  ׁש יהוֹ ן . ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נטוּ רי  ואינוּ ן לקדמוּ תהוֹ ן, צווחין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְותּת אין
ׁש מ יּ יא  רוּ ם  חיּ ילי וכל מז דּ עזעין, לעילא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְחוֹ מ וֹ ת
וּ מייללא . גּ עת  לאיּמ נא חמא מאן וּ מייללן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ כאן
ואינוּ ן  דּ בגנתא, ּת רעין נטוּ רי  כּ רוּ בים, לגבּ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָנחתת

בּ הדּה . כּ רוּ ב וחד איּמ נא , סלקת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזעין.
בּ ט וּ כדין סגּ י, ׁש ננא  הּמ תהּפ כת, החרב לגוֹ להט ׁש  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

עילּ אין  נהוֹ רין. עשׂ ר  אינ וּ ן וּ נפקוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין,
לדרא . ווי לעלמא, ווי צווחין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְותּת אין 

         
ולא אנן איּמ א, נחתת כּ ד כּ תנּ ים , למסּפ ד לן יאוֹ ת ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נהוֹ רין א  אינוּ ן וכל בּ גנתא, ּת ּמ ן לוֹ ן ׁש כּ חת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אינוּ ן  וּ מייללת. גּ עת כּ דין וּ מייללן, גּ עאן  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בוּ סמין,
בּ בכיּ ה, ּפ תחין וּ מייללן, בּ כאן  ּת רעין נט וֹ רי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ רוּ בים
כּ וֹ לּ א, על למבכּ י לן יאוֹ ת וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת על ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲאנן

דא . עוּ וּ תא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְועל
     

נ )ּפ תח,תוּ  וגו'(בראשית לאמר  יוֹ סף אל (שם )ויצ וּ וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌
ּפ  נא שׂ א ויּ בךּ אנא וגו' וחטאתם  אחי ׁש ע ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

עמד ונח וסמא"ל החיל, אנ י   תהתע ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָאי 
הריה ולסד , לבת  לנ נאה  זה  על .י ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלתע
תא .ב הי הבת  מל בדד נארה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהדה
הר ח והכניס , להע את בלל סמא"ל ירד  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהעה
 י ותבע רמי, מל הר ע תא ל עי  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָה
נמצא לא  יה עת ! ללע וי לזה! וי . להע ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמרי

זה. ל הע ברא ְִִֶֶָָָָמ

מכי,איכה דיע , להע ל  דיהע ני ְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ואני ,עליה עמד  להע(ואת) ה מתע ר  ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

תהתע  אי ?ח ה ידי על  תהתע אי ? י ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָכל
 אחרי י נכר ילב להתל קדת  ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָרחת 

ה ה! לעת וי לזה ! וי רב? קל ת א ְִֶֶַַַַָָָָָלד

למעלה.מי יה מסר עה ,העד  ת ראה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ל  י ,ה ל ל האר  יפ ת , מר לת ְִֵֶֶֶַַָָָָָָע ר
וכל  החצה. צאי י  וכ טימת האילנת, תְְְְְִִִִַַָָָָָָֻא
וי  : מרי וא וחיצ  עד  ל האילנת תְְְִִִֵֶֶַַָָָא
 העד  ל הער ומרי החיל! אני ת התעְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ולא ,רדיוי ליע ,בי ר ה  ת א ,עזעיְְְְְְְִִִִִַַָֹמז

.לה הארת את לה ציא   מק  תניְְִִֶַָָָנ
טהת ניועלי .יהלב ל הא ר   מ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ

 תוא ,נג וחי צ ניְְְְְְִִֶַָָותח
 ר צבאת  וכל ,עזעימז למעלה החמת ְְְְְְְְִִִֵַַַָָמרי
עה נא את ראה מי לימי  כי מיְְִִִִִֵֶַַַָָָָה
 וה , עריה מרי , בירל ירדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמילת ?

. ע אחד כר ב ,נ א עלה . עזעיְְְְִִִִֵֶַָָָמז
לתואז  מה הר ה, ננה  התה כת, החרב להט ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

 ניהעלי האר ת. ערה ת א ויצא ,עריְְְְֲִִֶַָָָָָָָה
לר ! וי !ל לע וי :וחי צ ניחְְְִִַַַַַָָוה

מצאהלנ ולא ,הא רדה  ,ית לס ד יאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
 מיוה הארת תא וכל .   תְְְִַַָָָָָָָא
 בירה תא מי לת. געה  היא אז . לימי עיְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
אנ בכה.  תחי ,לימי כי עריה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָמרי
ועל  הל , על לבת לנ נאה וכה  ה אחת ְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ה ה. ִֶַָהעת

וג',(בראשיתנ)תח,עד לאמר  סי אל  ויצ(ש)אא ְְֵֵֶַַַָָָֹ
 ס י ב ו ,'וג  אתוח אחי ע נא ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָא
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מכּפ ר  והוּ א  עבדוּ , ליּה  חוֹ בא אליו. בּ דבּ רם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ סף
מאן  מחיל, דּ איהוּ  כּ יון חוֹ בייה וּ . על  וּ מכּפ ר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָכּ וֹ לּ א,

אנ  והתעוּ תוּ  הוי חוֹ בייהוּ . על לתבעא ליּה  ׁש י אית ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אנ  לאינוּ ן הוה סגּ י, הדּ ין  עוּ וּ ת ווי החיל. החיל, ׁש י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

לן . ינחם  מאן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלן,

איּמ נא א ּמ אי  דּ הא בּ גין דא. דּ ינא ע וּ וּ ת הוה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ א  וּ בגין ל ּה , ואזלת וערקת , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאתּת רכת 

א  דּ ינא דּ א עוּ ית ההוּ א ׁש ּת כּ ח , בּ לחוֹ דהא  ׁש ּת כּ חא ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ויטעין  בּ ידיּה , דּ ימחי מאן הוה ולא עלנא, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אשׂ טנא
ּת יּק וּ ני  כּ ל בּ ידהא  אתמסרוּ  דּ א על טענתא. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲעלנא

◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איּמ נא .

         

א דּ א לּ וּ  מאי ּמ נא לגוֹ  ּת ּמ ן. הדּ ין ׁש ּת כּ חת  וּ רת  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
היא  דּ א על  בּ כאת, היא  דּ א על לוֹ ן. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָאעלת
וּ דאתקטלוּ , דּ אתגּ לוּ , בּ נהא על ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמייללא,

מ גּ ן .וּ דא  על  ׁש ּת ציאוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

א וּ בהינייה וּ  נח לא  ההוּ א ועביד ׁש ׁש ּת כּ חת, ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב, דּ א ועל בּ הוּ . נ )רע וּ תיּה  (ישעיה ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

דּ לא וּ בפ  אּמ כם, ׁש לּ חה אּמ כם . ׁש לּ חה ׁש עיכם  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
י  איכה בּ דיניכוֹ ן . זמינת  בּ ההוּ א ּת הא בדד  ׁש בה ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וּ בגינּה  בּ נהא, טענת נסבה הות דּ איהי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא,
דּ ינא . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתקרע

לאתלבּ וכד  עדן, מ גּ ן נפקוּ  מרגּ לן עשׂ ר ׁש א אינוּ ן ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבוּ בּ לבוּ  כּ לּ הוּ  אחרנין, אתמסרוּ ׁש ין ׁש ין ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דנח  ויּ בּ ידא דּ כתיב ראוּ בן. דּ איהוּ  חד , בּ ר ׁש ב ׁש , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הבּ וֹ ר . אל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְראוּ בן

איהוּ ועל  איתּפ ס לבירא, למרמי עיטא דּ יהב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וא  אליעזר בּ בירא, רבּ י  איהוּ  ודא ׁש ּת זיב. ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ בירא, ויהבוּ הוּ  למינוּ ת , ּת פשׂ וּ הוּ  כּ ד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל,
נ וא  דּ ראוּ בן .ׁש ּת זיבת ׁש מתיּה  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

         

על  מכר והא ,ע ה ל  החטא אליו . רדְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ
י למי מחל, הא  יו .חטא על מכ ר  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהל ,
עת החיל. אנ י תוהתע  זה ?חטא על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָלתע
 ינח מי ,לנ וי החיל. אנ י ת לא היה  רב יְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה

?תנָא

רהלה נא הרי  מ הה? י ה עת היה  ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נמצא, יה ע ת זה מ ,ל והלכה  ְְְְִִִִֶַָָָָָָברחה ,
מי  היה  ולא ,עלינ הסטי  תא לב ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹמצא 
בידיה  נמסר זה  על טענה. עלינ ויטע ביד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחה

. נא ני ִִֵֵָל

אהיתה  י ה מרת  לפני ,נ א  נמצאה  ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
היא זה ועל כה, היא זה על .תנא ְְִִִֶֶַַַָָָמכניסה

.ח מדה ו ,הרגו , ל ניה  על ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמילת,

בדיניהאת חה  ת א בה וע ה נמצאה, לא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
חה  עיכבפ תב  זה ועל .נְְְְְִֵֶֶַָָֻרצ
בדד י בה  איכה  .דיניכ מזנת תהיה א  , כְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻא
ניה, טענת לקחת היתה  היא  העה תאְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ

.יה נקרע  היה ביל בְְִִִִַָָָָ

ת אכ תלר ה העד (השבטי)ער  מ יצא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
 יבה ל , אחרי ילב ְְְְֲִִִִִֵֵַַָלהתל
תב , ברא הא לאחד, רט ,חה יד  ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָנמסר

לז) הר .(בראשית אל ב רא ְֵֶַַָָוב

באר ,ועל נת ס ה א לאר ,  לזרק העצה  ת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הפ הדל, אליעזר  ר י וזה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָונל.

.ב רא ל מתנ ונלה  בר,  הנתנ ְְְְְְְִִִֵֶָָָלמינת,


