
.גםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

יאLַnַתיaֵ,דָחֶאְוםיִנBמLְִלרBאתֶלnַtֶַהא)א
tBִמןיִרְטwְָרaָן,eִהתיֵבlֵַחְמלiְרְמָא.םיִביe
רBאאָנLְיאַמ,יאLַnַתיֵבְללlִֵהתיaֵ]אןֶהָל
LְִמדָחֶאְוםיִנֹמiBםLְםִא;דָחֶאְוםיִנֹמLָהָוי
יִרְמָאָקcְִמ.ןaְָרָקְלBלהֶוLְִיאG,הָאְמeטְלBל
םiBִמדָחֶאְוםיִנBמLְרBאאָנLְיאַמש"בְלה"ב
LְמBדָחֶאְוםיִנ,LְיִמעַמpָdאBארBהאָתְרeא.
Lְיִמעַמpָd.כָי)ב,יִביִתיֵמBאלָכֱאֶנאֵהְילBר
,דָחֶאםBיְלםיִלָכֱאֶנםיִחָבְז,אeהןיִדְו.יLִיִלLְִל
eLְִלםיִלָכֱאֶנםיִמָלLְהַמ;םיִמָייֵנlְַהlָהָלְיַלן
ל"ת.םiBַהרַחַאהָלְיַלןאkָףַא,םiBַהרַחַא
דַערָתpBַהְותָרֳחnִָמeלֵכָאֵיםֶכֲחְבִזםBיaְ')א
רBאְללָכֱאֶנBניֵאְו,לָכֱאֶנאeהםBידBעaְב;'םBי
LְיִלLִכָי.יBִילOִָמףֵרiָהןיִדְו.דeםיִחָבְז,א
ןיִלָכֱאֶנםיִמָלeLְ,דָחֶאהָלְיַלְוםBיְלןיִלָכֱאֶנ
ףֶכיzֵןlַָהlְהַמ;דָחֶאהָלְיַלְוםיִמָייֵנLְִל
הָליִכֲאַלףֶכיzֵןאkָףַא,הָפיֵרNְהָליִכֲאַל
Nְהָפיֵר.zַמְלeלדBַהְו')ברַמpBִמרָתaְNַַהרfֶחַב
aַiBַהםMְיִלLִיaֵָאLִיOָג;'ףֵרaַiBַאםzָה
NBַאיִאְו,]בףֵרzָהNBפְרBaַlִַמ.הָלְיcְרַמָאָק
,עַמLְאpָd.zָיִמעַמLְ.אeהאָתְרBארBאאָמְלַא,יLִיִלLְִלרBאלָכֱאֶנאֵהְי
,הcֶַוְתִמeעַבLֶלtַlְֵתִמתיִרֲחLַ,הcֶַוְתִמeעַבLֶלtַlְֵתִמםיִרkִteַהםBילLֶרBאד)ג
aְמeְתִמףָסtַlֵלLֶעַבeַוְתִמcֶה,aְְתִמהָחְנִמtַlֵלLֶעַבeַוְתִמcֶג,ה[aְתיִבְרַע
,ויָתBבֲאםMeִמרֵמBאלֵאיִלְמbַןaֶאָניִנֲח'ר.רNָָעהָנBמLְןיֵעֵמלtַlְֵתִמ
.תַעcַָהןֵנBחaְהָלcְָבַהרַמBלCיִרLֶvָיֵנtְִמ,תBמיֵלLְרNָָעהָנBמLְלtַlְֵתִמה
יֵליֵל,לֵאeמLְיֵבְדיֵנָתcְ)ד,עַמLְאpָd.zָיִמעַמLְ.אeהאָתְרBארBאאָמְלַא
ןיaֵאlֶָא.אeהאָתְרBארBאאָמְלַא;רpֵַהרBאְלץֵמָחֶהתֶאןיִקְדaBרNָָעהָעaְָרַא
יkִרַמ)ה,יִגיִלtְאָלְו,אeהאָתְרBארBאאָמְלָעיelֵכcְהָדeהְיבַרןיֵבeאָנeהבַר
הָדeהְיבַרdcְיֵרְתַאְבe,יֵהְגַנ)וeרָקאָנeהבַרdcְיֵרְתַאd;aְיֵרְתַאיkִרַמdeיֵרְתַא
,טַקְנִדאeהאָיlְַעְמאָנMָיִל)ז.יֵליֵליֵנָתָקאָלאָמְעַטיאַמןַדיִדאpַָתְו.יֵליֵלeרָק
רָבcָםָדָאאיִצBילַאםָלBעְל,יִוֵלןaֶַעBLֻהְי'ררַמָאcְ.יִוֵלןaֶַעBLֻהְי'רְדִכְו
,ויtִִמהepֶגְמרָבָדאיִצBהאGְותiBִתBאהֶנBמLְבeתkַָהםwִֵעיֵרֲהLֶ°,ויtִִמהepֶגְמ
Lֶpֶַהןִמ')גרַמֱאaְַההָמֵהhְהBהָרeַהןִמaְֲאהָמֵהLֶֶניֵארpָהְטהBבַר.'הָרtָtָרַמָאא
zֵLַע,Lֶpֶדרַמֱא('kְִבהֶיְהִייEיִאLֲאLֶרGהָטהֶיְהִיאBִמרwְאָניִבָר.'הָלְיָלהֵר
יkִ')הרַמֱאLֶpֶ,הֵרNְֶעLֵLרַמָאבֹקֲעַירaַאָחַאבַר.'רBהָט'cְו"יָו,רNֶֶערַמָא
,לאֵעָמLְִייaִַריֵבְדאָיְנzַ.'רBהָטאGיkִ,אeהרBהָטיzְִלaִ,אeההֶרְקִמרַמָא
.בBLָמBאָרְקהMִָאְבeבkְָרֶמBאָרְקבָזaְיֵרֲהLֶ,הiִָקְנןLBָלaְםָדָארtֵַסְיםָלBעְל
.רֵמBאְויאַמ.'eלlִֵמרeרaָיַתָפNְתַעַדְו')זרֵמBאְו.'םיִמeרֲעןLBְלרַחְבִתְו')ורֵמBאְו
רַחְבִתְו'רֵמBאְועַמLְאzָ,אָלןָנaַָרְדaִלָבֲא,אָתיְיַרBאְדaִיlֵיִמיֵנָהאָמיzֵיִכְו
רֵמBאְו]ד,אָלאָמְלָעְדיlֵיִמaְלָבֲא,ןָנaַָרְדaִיlֵיִמיֵנָהאָמיzֵיִכְו.'םיִמeרֲעןLBְל
םָקzַָו')חביִתְכָהְו,בkְָרֶמaָdביִתkְאָלהMִָאְבe'.eלlִֵמרeרaָיַתָפNְתַעַדְו'
אָחְרBאםיlִַמְגִדאָתeתֲעיaִםMeִמםָתָה.'םיlִַמbְַהלַעהָנְבkְַרzִַוָהיֶתBרֲעַנְוהָקְבִר
םָתָה.'רBמֲחַהלַעםֵביkְִרiַַוויָנaָתֶאְוLְzBִאתֶאהLֶמחiִwַַו')טביִתְכָהְו.איִה

םMeִמ

תאֹז',)טןָלאָמיְיַקcְ.)חאnַָקקֶרֶפaְתBתיֵרְכaִ.דָחֶאְוםיִנBמLְִלרBאתֶלnַtֶַה
zBַהתַרiBַלְמ,)י'תֶדֶלnֵדLֶnְְרָקהָאיִבaָדָלְולַעדָחֶאןBְרַהתaֵכָי.הBל
LֶzַָהלַעאיִבlֵהָדיLֶlִאלְמיֵנְפBַהלַעְותlֵהָדיLֶlְאלְמרַחַאBְרָקתaָן
ןBגkְ,תBאלְמרַחַאְלהָדְלָיםִאLֶ.'תאֹז'רַמBלדeמְלzַ,רֵתBיאGְודָחֶא
LֶhָסְלהָלְבBףLְבeםיִיַעLֶהָבֵקְנל
תBאלְמzBCםִא,הָליtִִהְוהָרaְַעְתִנְו
םִאְו;דָחֶאןaְָרָקaְתֶרֶטְפִנ,הָליtִִה
הָביiְַחְתִנרָבkְ,הָליtִִהתBאלְמרַחַאְל
aַwְָרaָאִרָהןLBקןBהָדיֵלםֶדLְִנiָה,
הiִָנLְהָדיֵללLֶתBאלְמףBסְבִלְו
zָאיִבLְzְֵרָקיaָנBִהםִאְו.תtִלִיַלהָלי
LֶלkְתַסיִנLְמBדָחֶאְוםיִנ,Lֶkְרָב
dָניֵאןיִיַדֲעלָבֲאLֶlָdתBאלְמהָרְבָע
ןaְָרָקןיֵאLֶ,ןaְָרָקתַאָבֲהַלהָיeאְר
.ןיִביiְַחְמלlִֵהתיaֵ:הָלְיaַlַטָחLְִנ
LְzְֵרָקיaָנBת,cִאלְמרַחַאְלBאָניֵרָקת
aֵיd.eתיֵבLַnַיאtBאןיִרְטBָתdaְְרָקaָן
אָנLְיאַמ:]הeהיְיַמְעַטLֵרָפְמִדkְ,דָחֶא
.'אְוםיִנBמLְםiBִמדָחֶאְוםיִנBמLְרBא
הָליtִִהאGםִאeLֶנָלםיִדBמםzֶַאאGֲה
ףַא,תֶביiֶַחLֶרָחָמְלהָליtִִהְוהָלְיlַַה
kְLִֶהtִאהָליBִלרLְמBדָחֶאְוםיִנzִַחְתiֵבי,
LֶלָכְליֵרֲהcַָהןַמְזרָבiBַהְוםlַהָלְיLָםיִו:
BלהֶוLְִיאGהָאְמeטְלBלהָויLָםִא
,תֶרֶחַאהָיָאְרדBעְו.הiִָמְתaִ.ןaְָרָקְל
cְהBְוליִאLָלהָוBטְלeהָאְמ,LֶדַעLְתַעיִק
םִאְו,םיִרBהְטָהיֶמcָםיִנBמLְלLֶהnַָחַה
zִרַחַאְלהֶאְרLְַחַהתַעיִקnָהcָָהיֶמ
הnָָלְו,רָחָמְלהָאBראיִהleיִאkְןיִאֵמְט
GִיאLְלהֶוBְרָקְלףַאaָן,LֶkְLֵםLֶםִא
zַtִרָחָמְלליzִַחְתiֵבי,kָCzִַחְתiֵלַעבי
יאLַnַתיaֵתַבLeְתB.eליֵללLֶדָלוeַָה
aְַמqֶתֶכkְתיֵרBאיִהתLְנeכהָי(.Gםִא,א
ןLֶkֵ,דָחֶאְוםיִנBמLְםBיaְםzְֶרַמֲא
,ןaְָרָקaָdאיִבָהְלהָיeאְרָההָעLְָלהָתְצָי
בLeְוןLBאִרָהןaְָרaַwָהָביiְַחְתִנCָכיִפְל
eרְמאaB;zֹתֶרֶטְפִנהiִָנMְַההָדיֵלןיֵא
aְַמtֶאתֶלBִלרLְמBדָחֶאְוםיִנ,LֶHא
הָעLְָלןLBאִרָהדָלוָויֵדיִמהָתְצָי
םzֶַאLֶםיִמcַָהְו.ןaְָרָקְלהָיeאְרָה
הָליtִִהיֵרֲהLֶ,םיִחיִכBמןָניֵאםיִרְמBא
zBCאלְמBת,cָָהיֶמLֶןיִאֵמְטהָדיֵלל,
eטְפeַהןִמהָרwְָרaָא:ןBִלרLְיִלLִי.
יnֵַנאָכָה.יLִיִלLְלBLֶתָסיִנkְ]ורBאְל
bָאןַניִסְרBִלרLְיִלLִַאְו.יMְיֵאָקםיִמָל,
cִביִתְכaְהe'aְיBלֵכָאֵיםֶכֲחְבִזם
eִמnִָצְו,'תָרֳחeְָלהNָפְרBרְקָבְלBLֶל
LְיִלLִכָי,יBלִיַללָכֱאֶנאֵהְילLֶlְויָנָפ:
,הָדzB.דָחֶאםBיְלםיִלָכֱאֶנםיִחָבְז
cִלביִתְכ('aְיBְרָקםaָנBלֵכָאֵי',eLְםיִמָל
הָלְיַלןlַָהlְהַמ:םיִמָייֵנLְִלםיִלָכֱאֶנ
אG'אָרְקdcִיֵפeגaְביִתְכcִ.םiBַהרַחַא
הָלְיlַַהלkָאָה,'רֶקaBדַעnֶpeִמַחיpִַי
nֶpeִמeריִתBתאG')מחַסtֶןֵכְו.לֵכBא
םיִמiַָהרַחַאהָלְיַלןאkָףַא.'רֶקaBדַע
ןַמְזהֶלkְLֶkָ.הָפיֵרNְהָליִכֲאַלףֶכיzֵןlַָהlְהַמ:)נLַCְחMֶzִֶמאGְו,לBכֱאתָרֳחnִָמםBיאeהLֶדBעaְ.'םBידַערָתpBַהְותָרֳחnִָמe'ל"ת:aָdםיִבeתkְַה
:הָלְיaַlַףֵרOִָיְו,ןָרָמֲאַדkְתיִבְרַעהֶלBkָתָליִכֲאןַמְז.ןאkָףַא:'eפBרLzִNְֵאaָרֶקaֹדַעnֶpeִמרָתpBַהְו')מביִתְכִדB,kְתָפיֵרNְןַמְזליִחְתַמBתָליִכֲא
zַמְלeלדBרַמ.aְןֹרֲהַאתֶאוַצ:'aַiBַהםMְיִלLִיaֵָאLִיOָףֵר'.kָןאGידַע'רַמֱאֶנאBֶא'םlָא'aַiBִמ,'םMeםcְיִריְיַאאָלאָרְקיאַהaִֶאהָליִכֲאןַמְזlָא
aִNְהְל,הָפיֵרBרBתLֶaַiBהםeִנאNְְוףָרGאaַlַהָלְי.eליֵעְלִדאָרְקaִדְקBLִםיzִיְהe:aְיֵרְתַאdcְהבַרeרָקאָנe.אְלBאָלאָמְעַטיאַמ:יֵהְגַנאָתְרzָיֵנ
רָבcָיֵליֵלcְםMeִמואָל.הepֶגְמרָבcָ:הiִָקְנןLBָלaְרtֵַסְלתַעcַַהיiִֵקְנCֶרֶדְוהָוְצLֶnִ,רcַַהיְמאָקאָיlְַעְמאָנMָיִלַא,יLַpְֵמe.לֵאeמLְיֵבְדאֵנָתְדkִ.יֵליֵל
אָלְו.'הָרBהְטהpֶָניֵארLֲֶא':יִקָנְוחַצןLBָלרַחַארfֵַחְלםיִמָכֲח]זןLBְלpָdיִמןַניִעְמeLָהיִמe,רַמzְיִאאָמְלָעaְיִוֵלןaֶַעBLֻהְי'רְדאָהְו,אeההepֶגְמ
kְַה'ביִתaְַההָמֵהhְהָאֵמ'kִאיBיֵחְרd,יֵרֲהLְמBאהֶנBִתiBִעתwֵַה',םhְֵמָח'הָאֵמLאBִתiBֲא',ןֵהתLֶֶניֵארpָהְטהBהָר'LְלLֶעNְאהֵרBִתiBג"עאְו.ת
cִאְבBאָתיְיַרkְחאֵמָטביִת[,LַpֵאיBיֵחְרdaְדַחceַלְלאָתְכnְֶדEַחְלfֵָללַערLBִקְנןiֲָא':הLֶרGהָטהֶיְהִיאBיֵלהָוֲה.'רdְכיִמְלzַיִא'בLַניִכְו,'אֵמָטnֵי
רַמָאיkִ':אeהרֵסָחאGאָהcְ.רBהָטcְ'ו:LלLָאlֶָאBניֵא'אֵמָט'ְו,LֵיהֵרNְֶעםיLְzֵיֵרֲהLֶ,עzֵLַםweיִעאkָיִא'ורֵסָח'רBהָט'ְלתיLַeְֵמ
לַעBא')םLָ(ביִתkְהMִָאְבe,'בkְַרִירLֲֶאבkְָרnֶַהלָכְו')וטאָרְקiִַו(ביִתkְבָזaְ:תiBִתBאו"יםweיִעןאLkֵָיְו,קLְzBִלְובzBְכִל'אeהאֵמָט'.]ט'הֶרְקִמ
.'םיִמeרֲעןLBְלרַחְבִתְו':םֶהיֵנaִLְןיִוLָבnBLַָהְובkְָרnֶַהLֶפ"עאְו,הMִָאaְםִיַלְגַרקqeיִפeהָביִכְרריkְִזַהְלןeגָהןיֵאLֶיִפְל,'תֶבBLֶיאיִהרLֲֶאיִלkְַה
הָרzB.אָתיְיַרBאְדaִמ"האָמיzֵיִכְוק"ה:אwַnִָמdיֵלאָקְפָנאָה,רֵמBאְוBלהnָָל.רֵמBאְויאַמ:רָרBבְמeיִקָנןLBָל.'eלlִֵמרeרEkָC:'aָיֶלָעהָוְצִמ
םיִמeרֲעָהeLֶנְעַמLָ.'םיִמeרֲעןLBְלרַחְבִתְו'ש"ת:םָנLBְללַעדיtְִקַהְלןיֵאאָתיְיַרָבeהָנLְִמaְםיִמָכֲחלָבֲא,הָרeבbְַהיtִִמהָתאְצd,LֶiָָנLBְלaִהָדיtְִקִה
aBָליֵרֲחLBִמ:םֵהןMeםaִתֲעיeַמְגִדאָתlִםי.LֶהeבָגאBdַeיאֵריָיְתִמ[LֶHאzִtBא,לBָחְרdcְִאMְָרִלהkBב,kְיֵדLֶzְתֶקֶזֲחַמאֵהaBaְםִיַלְגַרְוםִיַדָי:

םMeִמ

.ש"בלLֶםָתָבzְLeִמ,םַעhַַההfִֶמה"בeרְזָח.הָאְמeטְלBלהָויLָםִא
תaBַרְל)ס'תַבְלBא',).חףcַ(תBתיֵרְכcִק"פaְאָיְנַתְדekִהיְיַמְעַטְו

Cיִרְטְציִאיאnַַא,dַמיzֵ.'םaַiB'רַמBלדeמְלzַ:דָחֶאְוםיִנBמLְִלרBא
יִאcְ;'םC'aַiBיִרְטְציִאcְִמיLִיִלLְִלרBאלָכֱאֶנBניֵאdcְיֵלקtBיzִ,'םBידַע'

תֶפֶרNְִנdָניֵאcְאָטיtְLִ,לָכֱאֶנcְד"ס
aְאBתBהָלְיַל,cְהָליִכֲאַלףֶכיֵתNְהָפיֵר.
א"ה'םBידַע'ואָליִאcְ,רַמBלLֵיְו
אLֶHיֵטeעַמְל'םC'aַiBיִרְטְציִאְו,לָכֱאֶנ

:]כןֵכיֵרֲחַאלLֶהָלְיaַlַףֵרOִָי

LֶיֵרֲהaְאָרְקבָזBְרֶמkָכְובe'.ְרֶמkָב
eמBLָןיֵאבcִניBל[Lָהֶו,

cְנBַעֵגaְְרֶמkָעָטןיֵאבeןkִaeס
aְמםיִדָג[,kִמְדBחַכaְתBתַרkֹעםיִנֲה(

eיֵרְבLַמqֶתֶכkֵַהְו.)פםיִלLְzָָקאLֶה
,בBLָמיeרָקהMִָאְבcִרַמָאָקיִכיֵה,י"ִרְל
בkְָרֶמןיִדBלLֶiֶLףekָא'יִפֲאל"רםִא
בBLָמBתBרְקִלבeתkַָההpָיLִ,הMִָאaְףַא
יLַpְֵמןnַָקְלאָהcְ.דBבCkֶָרcֶרaֵַדְל
,אeהאָחְרBאאָלְמַגְדאָתeתֲעיaִםMeִמ
ןיֵאאeהMֶהnִַמרָבcַָהתLַpBְלאָמְלַא
י"ִרְלהֶאְרִנְו.דBבCkֶָרcֶבzBְכִל
cְפ"ה,eִאְבMָאָרְקהBמBLִָרֵמ,בaeאָי
תַרBתaְאָתיִאיִכָהcְ.בBLָמְדאָרְקִד
kֲֹא',)עםיִנֲהLֶיאיִהרBLֶצ'ויָלָעתֶב(

eנָדnְיִל.בkְָרֶמהֶז'יִלkְ',בBLָמהֶז
BבָתkְאLֶH,הiִָקְנןLBָלaְרtֵַסְלבeתkַָה

aְאָיְדֶהkְמBaְבָז:
kָל

nqkzyairiz
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאה
חהכלההרפכירסוחמ

:ח"ירןישעג"מס
השעמתוכלהמי"פ'יימבו

:ו'להתונברקה
ילוספתוכלהמט"יפ'יימגז

:דהכלהןישדקומה
הלפתתוכלהמב"פ'יימדח

הבושת'להמב"פו[זהכלה
:]ט"ירת'יסח"וארוטז"ה
ע"שוטדהכלהםש'יימהט

:אףיעסדכרת'יסח"א

=
לאננחוניבר

תלפמה'פתותירכבןנתד
ש"בדחאוםינומשרואל
ה"בוןברקהןמןירטופ
הבקנתדלוי'יפ.'וכןיבייחמ
השמשוד"ירחאלהלבטש
א"פילילהליפהוהרבעתנו
רהוטימיםוי'פומלשרמולכ
א"פילילהלילב'פיאצומבו
ןמןירטופש"ב.הליפה
ויהשלפנההזלעןברקה
האיבמאיהשןברקהםירמוא
לפנההזרטופהדילהלע
הבייחתנא"פםויבירהש
היהשהמלכוהדילהןברקב
הזםרטופןברקהותואםדוקמ
ןיבייחמ[ה"בו.ןברקה
בושחאוהא"פםויכ]הלילהד
א"פילילםדהתארםאאלה
רהוטםדאלואוההדנםד
ןיושםויהוהלילההנהשוריפ
א"פילילהתיאריכהאמוטל
ןיושא"פםויהתיארו
םויבןיבאיההדנהאמוטל
ילילהליפהםאךכהלילבןיב
הליפהא"פםויולאכא"פ
רחאןברקתבייחשםשכו
תבייחךכא"פםויתלפמה
א"פילילתלפמהןברק
אנשיאמה"בירמאקדמו
מ"שא"פםוימא"פ]רוא[
:מ"שאוהאתרוארוא
לוכיאינתדש"ת]דועו[
לכאנםימלשהחבזאהי
'וכואוהןידוישילשרואל
ל"תאדומלתהילביסנו
םויבחבזהרשבמרתונהו
םויבףרשישאבישילשה
ופרושהתאיאוופרושהתא
אוהאתרוארואמ"שהלילב
ונאוהימאיההטושפ.מ"ש
הדותהםירבדשאר'ישרפמ
הלילבותטחשנשםויבתלכאנ
רמאנשףרשנרקבברתונהו
םויבוימלשתדותחבזרשבו
לכאהלהניד'וגולכאיונברק
הלילהלכוהטחשנשםוי
התליכאלףכתאוהשרקבו
רסאנשכוישכערמולכ
והזוהתפרשהיהתהתליכאב
ךכדחאםוילןילכאנםיחבז
ינשלןילכאנםימלשהחבז
םויברמאנשדחאהלילוםימי
לכאיוחבזתאובירקה
םויבובןילכאנתרחממו
ןויכורחמוהלילבוןיטחשנש
יתייהןתליכאברסאנךשחש
הלילההתואופרשירמוא
רוסיאלףכיתןתפירשאהתו
םויברתונהול"תןתליכא
םויבףרשישאבישילשה
רואמ"שהלילבאלוףרשי
רואש"ת:מ"שאוהאתרוא
עבשללפתמםירופכהםוי
עמשאתדועו'וכוהדותמו
תאןיקדוברשעהעבראיליל
רואמ"שרנהרואלץמחה
אנתו.הנימעמשאוהאתרוא
רואהליללירקיאמאןדיד
רמולכאילעמאנשילןנירמאו
אוהשהלילאנתימליעבאל

הנומשףיסוההמינפמוולידהיההאמטהא"הבבתכולאותויתואג"יןהשהרוהטהנניארשאהמהבהןמורמאנשתויתואהנומשבותכהםקעירהשויפמהנוגמרבדםדאאיצוילאןנירמאדכוארוהנאיגסאימסלורקדןוגכרואךשחלוארקאלאךשח
בכרמהשבכרמהשאבריכזהאלהמינפמואמטיוילעבשתרשאלכו)כוטארקיו(ביתכהשאבואמטיוילעבכרירשאבכרמהלכורמאנשבכרמוארקבזב:ןהןיטושפוהזהןינעכאחאברואניברואפפברירבדו.האמוטםשריכזהלאלשםושמתויתוא
וטאןנישקאו.םולכוילעןיאהביכרריכזהלאלשרשפאיאלופתאלשהבישיךרדבוכרלהאריתמשדחפםושמהבאצויכולמגהתביכרבלבאחבשןושלבוריכזהלולרשפאשםוקמבםילגרקוסיפתרכזההשאביאנגךרדאוהוםילגרקוסיפבאוה

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

דקרפתוידע:זתותירכ)א
ש"ע[:ונםיחבז)ב,יהנשמ
:זפאמוי)ג,]םייונישהמכ
:זףדןמקל[)ד,:חהדנ
.וטהציב.גנקתבש[)ה,]ש"ע
אבב:בנ.טמםירדנ.הנאמוי
.ביארתבאבב.זיק.מאעיצמ
ןילוח.בלתורוכב:זקתוחנמ
ומכאוהיוניכשוריפ[)ו,].וס
רוהניגסאמוסלןירוקש
הגיאלוןמ"הג"רקיעהו
,]ךורע)חיבויא(ושאביבש
.העאמוי:איתוכרב[)ז
:הס.גיתובותכ.גק:איתומבי
.אצאעיצמאבב:פ:ועןיטיג
,].להרומת.דנןירדהנס
,.מהדנ:טםש)ט,:ז)ח
,:ז)כ,זביארקיו)י
תומש)מ,וטזארקיו)ל
םיחבז'סותןייע)נ,יבי
ארקיו)ס,דעל"תה"ד:ונ
דאתשרפםיבז)ע,ובי
,]גהנשמ[)פ,ו"טה

.גכוטארקיו)צ

ס"שהןוילג=
.בותכהםקעירהש'מג
:רומא'פשירהברשרדמ'יע

=
םלשהרואהרות

לֵכָאֵיםֶכֲחְבִזםBיaְ)א
eִמnַָהְותָרֳחpBידַערָתBם

:ףֵרyִָֹיLֵאaָיLִיִלMְַה
]ו,טיארקיו[

חַבfַָהרַֹשaְִמרָתpBַהְו)ב
aַiBַהםMְיִלLִיaֵָאLִיyָֹףֵר:

]זי,זארקיו[

ןִמeהָרBהhְַההָמֵהaְַהןִמ)ג
הָרֹהְטהpֶָניֵארLֲֶאהָמֵהaְַה
eעָהןִמBֲאלֹכְוףLֶֹשֵמֹרר
]ח,זתישארב[:הָמָדֲאָהלַע
רLֲֶאLיִאEְבהֶיְהִייkִ)ד
GהָטהֶיְהִיאBִמרwְהָלְיָלהֵר
אGהֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו

:הֶנֲחnַַהzBCלֶאאֹבָי
]אי,גכםירבד[

הָמeאְמלeאLָרaִֶדאGְו)ה
aַiBהַהםeאkִהֶרְקִמרַמָאי
יkִאeהרBהָטיzְִלaִאeה
GהָטאBוכ,כאלאומש[:ר[
EיִפEְנֹוֲעףlֵַאְייkִ)ו

:םיִמeרֲעןLBְלרַחְבִתְו
]ה,וטבויא[

תַעַדְויָרָמֲאיaִִלרLֶי)ז
:eלlִֵמרeרaָיַתָפְֹש

]ג,גלבויא[

ָהיֶתֹרֲעַנְוהָקְבִרםָקzַָו)ח
םיlִַמbְַהלַעהָנְבkְַרzִַו
חiִwַַוLיִאָהיֵרֲחַאהָנְכַלzֵַו

:Cַלiֵַוהָקְבִרתֶאדֶבֶעָה
]אס,דכתישארב[

LְzBִאתֶאהLֶמחiִwַַו)ט
לַעםֵבkְִרiַַוויָנaָתֶאְו
םִיָרְצִמהָצְרַאבiָLַָורֹמֲחַה
הhֵַמתֶאהLֶמחiִwַַו
]כ,דתומש[:BדָיaְםיִהGֱאָה

=
םינויצותוהגה

ט"יות'יע)ןוילג(]םהל[]א
ה"דז"מןיטיגדג"פ
:)ןוילג(]ופרוש[]ב:תקזחב
אסריגההדנבואמויב]ג
עבשללפתמהליענב
ש"ת[]ד:)ןוילג(הדותמו
:)ןוילג(]ל"צכרמואו
והיימעטשרפמדכל"צדנ]ה
רואל"צ]ו:תותירכב
לעי"שרב]ז:)ל"שרהמ(
:םימכחךרדדף"ירה
ףסוני"עבשי"שרב]ח
:אבוטיתירחאיתכודב
ףסוני"עי"שרב]ט
יכבותכליצמ.אוה
אוהאמטהרקמרמא
:הארייתמוי"כ]י:קותשלו
ר"רהםשמוי"כןוילגב]כ
'קמש"ייורדמהשמ
לרעהשירבאידהבד
תולילראשטעממ
:)ס"ד(ח"לצ'יעו,רתונהומ
:ןנידןיאץנאש'סות]ל
עגונוףסונץנאש'סותב]מ
סובכןועטבכשמב

םידגב

י"שריטוקיל=
]:בףדבספדנ[
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ג

איִהְו')אביִתְכָהְו.אeהאָחְרBאויָנaָםMeִמ
אָתeתֲעיaִםMeִמםָתָה.'רBמֲחַהלַעתֶבֶכBר
םMeִמ,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.אeהאָחְרBאאָיְליֵלְד
aִתֲעיeיֵלאָיְליֵלְדאָתkִָמ,אMeםaִתֲעיeאָת
דִוָדְדאָתeתֲעיaִ,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.אkָיִאדִוָדְד
.אkָיִארַהcְאָתeתֲעיaִםMeִמ,אkָיֵליnֵַנ
eאְבBאָליִמאָתיְיַרkְֶא.אֵמָטביִתlָאkָאָכיֵהל
לkָ,הiִָקְנןLBָלaְיֵעLְzִַמeהְניִניֵדָדֲהיִכְד
.הָרָצְקןLBָלaְיֵעLְzִַמיlֵיִמןיLִיִפְנִדאָכיֵה
kִהבַררַמָאְדeָליִרְמָאְו,בַררַמָאאָנd
םָלBעְלא,מ"רםMeִמבַררַמָאאָנeהבַררַמָא
אָכיֵהלָכְו.הָרָצְקCֶרBcֶדיִמְלַתְלםָדָאהֶנLְִי)א
אָהְו,דBבkָןLBְלaִיֵעLְzִַמeהְניִניֵדָדֲהיִכְד
רַמָאָקְוeהְניִניֵדָדֲהיִכcְתֶבBLֶיְותֶבֶכBר
יֵדיִמְלzַיֵרezְהְנַה.ביִתkְ'תֶבֶכֹר'.'תֶבֶכBר'
cַוֲהeַקיִבְתָיnֵיdcְרַמָאדַח.בַר,Lַeֵיאַהןַניִתי
Lְְעַמzָאkְַסְמרֵחַארָבָדpְרַמָאדַחְו.ןָק,
LַeֵיאַהןַניִתיLְְעַמzָאkִַסְמיִדְגpְאָלְו.ןָק
יֵדיִמְלzַיֵרezְהְנַה.CְיאַהְדיֵדֲהaַבַריֵעLְzַיִא
cַוֲהeַקיִבְתָיnֵיdcְִהlֵיִמדַחְו,לpַהיְיeַרaָיןBןָנָח
aֶַזןkַָליִרְמָאְו;יאd,ַקnֵיdcְַרaִיִמדַחְו,יpַהיְיe
ןיִרְצaBהָמיֵנtְִמ)ב,רַמָאדַח.ןָנָחBייaִַר
aְמןיֵאְו,הָרֳהָטBןיִקְסaְִמ,רַמָאדַחְו.הָרֳהָטtְיֵנ
,רַמָא.הָאְמeטaְןיִקְסBמe,הָרֳהָטaְןיִרְצaBהָמ
.לֵאָרNְִיaְהָאָרBההֶרLֶnBהֶזaָיִנֲאחָטְבeמ
הָאָרBההָרBהLֶדַעםיִטָעeמםיִמָיהָיָהאGְו
aְִיNְהְנַה.לֵאָרezְאָתָלkָהְלרַמָאדַח.יֵנֲהe,
דַחְו.תִיַזkְיִנַעיbִִה,רַמָאדַחְו.לBפkְיִנַעיbִִה
ויָרֲחַאeקְדaָ.הָאָטlְַהבַנְזkִיִנַעיbִִה,רַמָא
eאְצָמeaBLֵץֶמtְסeאָהְו.לzַןיֵאב)ג,]אאָיְנ
aBַהןִמןיִקְדnְִזaֵַחeאָל.הָלְעַמְלzֵאָמיLֵץֶמ
tְסeֶא,לlָאָמיֵאאLַץַחtְסeיִאְו.לaָתיֵע
.dיLְֵפַנעַרָאְדeהיִאcְםָתָהיֵנאLָ,אָמיֵא
םיִחָסtְליֵכָאְוקיֵלָסהָוֲהcַהָאnַָרֲאאeהַה
aִריeLָרַמָא.םִיַל,kְבביִת('kָלaֶרָכֵנןGלַכאֹיא
aB',ג('kָלֵרָעלGלַכאֹיאaB',אָהאָנֲאַו
יaִַרdיֵלרַמָא.יֵרְפLeיֵרְפMeִמאָנְליֵכָאָק
.הָיְלַאֵמCָלeפָסאָקיִמ,אָריֵתaְןaֶהָדeהְי
eהְלאָמיֵאםָתָהְלתַקְלָסיkִ.אָל,dיֵלרַמָא
הָיְלַאֵמ,eהְלרַמָאקיֵלְסיkִ.הָיְלַאֵמיִלeפְס
.אָקְלָסBdַבָגְלהָיְלַאג)ד,dיֵלeרְמָא.יִלeפְס
יaִַר,eהְלרַמָא.יִכָהCָלרַמָאןאַמ,dיֵלeרְמָא
.ןnַָקcְיאַהיאַמ,eרְמָא.אָריֵתaְןaֶהָדeהְי
aְקַדeaָיֵרְתdַאְוLְkְחeהeַרֲאַדnָההָאeא
,אָריֵתaְןaֶהָדeהְייaִַרְלdיֵלeחַלe.Lְהeלְטַקְו
LְָלםָלCהְי'רeהָדaֶןaְאָריֵת,cְַאzְaִןיִביִצְנ
eצְמeְתָדEtְרeהָסaִריeLָבַר.םִיַלkַָלֲחאָנֲהL.
LַcְרedַַרaַָרְלןָנaִהְייBLַֻעaְיֵרdcְיִדיִאבַר,

dיeLֵבְלִלdיֵעְרַק.dיLְֵפַנחָנdcְיֵחLְkְַאאָתֲא.dיֵניcִיאַמקBדaְליִז,dיֵלeרְמָא
אָנֲא,eהְלרַמָא.dיLְֵפַנחָנ,dיֵלeרְמָא.יֵתָאְויֵכָבdeיֵרBחֲאַלdיֵעְרִקְלdיֵרcְְהַאְו
אָתֲאיkִ.אָתיָיְרִקְלקַפְנהָאָקBקָחןָנָחBי.'ליִסְכאeההaִָדאיִצBמe')ד,אָניֵמָאָקאָל
,dיֵלeרְמָא.תBפָיNeֲעַנםיִרBעNְ,םֶהָלרַמָא.תBפָיNeֲעַנןיhִיִח,dיֵלeרְמָא
.'LֶכָרָלְוםיִסqeַלןֶבzֶַהְוםיִרBעOְַה')הביִתְכcִ,םיִרBמֲחַלְוםיִסqeַלרOֵַבeאֵצ
.תBפָיNeֲעַנםיLִָדֲע,יnֵַניִא.תBפָיןיhִיִחNeֲעַנדַקLְzֶָא.רַמיֵמְלdיֵליֵוֲהיאַמ

בַר

ןיֵאe.Lֶהְניִניֵדָדֲהיִכcְ:הָביִכְרןLBְלבַתkָםיִרָכְזןֵהLֶ.ויָנaָםMeִמ
.'eכאָכיֵהלָכְו:דBבkָןLBְלaִיֵעLְzִַמ,הepֶגְמַהןִמחַצןLBָלCaְֶרBא
תBמBקְמרָאLְִבe.יִקָנןLBָלרַחַארfֵַחְלCיִרELֶvְָדnֶַלְל,םwֵיִעליֵעְלִדיֵנָהְו
kְָלביִתLBגְמןepֶַלְל,רָצָקְוהnְֶדELֶiִLְדיִמְלַתְלםָדָאהֶנBָלLBיִפְל,הָרָצְקן

LֶnִַקְתiֶתֶמיbִאָסְריLֶlָdיBןִמרֵת
יֵצָמcְג"עאְו.ביִתkְ'תֶבֶכֹר':הekָרֲאָה
לekָהיִמ,רֵסָח'תֶבLֶֹי'יnֵַנבzְַכיִמְל
,ןיִאaָןֵהBLרְדִלהָרLֶaַzBתBריֵסֲח
סtBְתLֶzִהֶזןBרqִָחEaְְדnִֶלןאָכְו
יֵרֲהLֶ,הepֶגְמאeהleיִפֲאַוהָרָצְקןLBָל
kָןאzָָלסַפLBגְמןepֶרָצָקְוה:kִיִדְג
ןLBְלקpeיִס.ףיֵיָעיִדְגkִ°.ןָקpְַסְמ
,אָלקpַיִסְויbַcִדB,bַלהֶמBדְו.תeפיֵיֲע
aַbְְדאָרָמLַaָתaְקֶרֶפaַnִָאהMָה
יִהzְלַאְויִלfַָמרbַaְֵתִה,):זסףcַ(הָאְצBי
.הָרֳהָטaְםיִרְצaBהָמיֵנtְִמ:ףיֵיָע
aְהְטםיִלֵכBמןיֵאְו:םיִרBןיִקְסaְהָרֳהָט.
aְיִרָצןיֵאְו,הָקיִסְמיֵרָקאָקםיִתיֵזC
תֶכqֶַמaְרַמָאְדkִ,]בהָרֳהָטaְןָקְסָמְל
LַaָתaִאיִציBתLַaָת)cַזיף.(,cְֲחאָלLִבי
ןֶמBLֶניֵאLֶ,ריLְִכַהְלןֶהֵמאֵצiBַהלַהBמ
bָמeֶארlַָהאiBַהי"עאֵצaַןִיַילָבֲא;ד
dיֵלאָחיִנcְ,ןָריLְִכַמםיִבָנֲעָה]גלַעבfַָה
aֵיd:ִהbִיִנַעיkְפBִמ.לlֶַהםֶחtָםיִנ
:לָלָח,הepָהkְלeסtְ.לeסtְץֶמLֵ:יִקְלֶחְל
:הMִָאאOָיִלןיִסֲחeיןַיְנִעְל.ןיִקְדaBןיֵא
]דnֵLיLִםִא.הָלְעַמְלeַחaְֵזnִַהןִמ

aַnְִזaֵיִרָצןיֵא,ַחCְבִלcBהָלְעַמְלק
,הepָהְכִליeאָרהָיָהאGםִאpe;cְֶמיֵה
GיָהאeַמpִאןיִחיBתBְלLַnֵL.kְןַנְתִד
aְַמqִֶמתֶכcBִמה"פ(תLְִל,)דהָנLְkַת
יֵסֲחַיְמד"בםיִבBLְיeיָהםLָ,תיִזbַָה
kְהepָהeִוְלiָה.kָלkֹןֵהLֶpִאָצְמaBtְסeל
kְLֶרהָיָהBַחְתִהְלהֶצpֵCבֲעָלBל,הָדBֵבL
LְחBיְוםיִרBאֵצ:Lַץַחtְסeה.לeמְצַעאB
,םִיַמLָיLְֵדָקהfֶַבְמeַחeרסַגהָיָה
ןָלאָמיְיַקְדLַnֵL.kְִליeאָרןיֵאְו
]aִחָנְמBת[)cַבֲע,):חיףBסְמַההָדeהָר
,ןelָכaְהֶדBמBניֵאLֶןֵהkֹ,ןֹרֲהַאיֵנְבִל
קֶלֵחBלןיֵא,ןֶהLֶaָהepָגaַnְףַא
aַkְהepָה:cְַאעַרָאpְַפLֵיd.יִרְצִהְוC
aְִגְו,ויָרֲחַאהָקיִדlָהLֶHאaְקָדeהeהֶפָי
ןיִנְתBנםeלC.kְָלeפָסאָקיִמ:הlִָחzְִמ
ןיִנְתBנןיֵא,לBכֱאֶלהָיְלַאָהןִמEְל
ןוkַeְֵתִנְו.eLLֶaBחkַָהןִמאlֶָאEְל
ןִמלַאLְִידBעCֵלLֶiְֵכִל,BתBעְטַהְל
אGאָריֵתaְןaֶהָדeהְי'רדַיְבe.הָיְלַאָה
יִנeטיִעְלַה.הָיְלַאֵמיִלeפְס:Bגְרָהְלהָיָה
dָתיָיְלַאְו,הָיָהNֶבֶכְו.הָיְלַאָהןִמ
)גאָרְקiִַו(NֶבֶכaְביִתְכBdַ,cִבָגְלהָביֵרְק
ןaֶהָדeהְי'ר:'הָמיִמְתהָיְלַאָה'
aְיִלרַמָאָק.אָריֵתLֶַאןיֵאzֶנםBםיִנְת
יִנֲאַו,eLחkַָהןִמאlֶָאהֶפָיקֶלֵחיִל
הָמ.ןnַָקcְיאַמ:]הןֵכBמkְםיִמָדיzִַתָנ
םLֵ.ןיִביִצְנ:eניֵנָפְלאLֶaָהfֶַהרָבcַָה
םMeִמ,אָכָהטַקְנאcְָבeעיאַה.Bריִע
קcBְבִלםֶהיֵנeLְמְרָגcְליֵעְלִדאeהַה
ןLBָלםMeִמטַקְנאeהַהְו,םֶהיֵרֲחַא
עַדְוקBדd.aְיֵניcִיאַמקBדaְ:הepֶגְמ
dיֵעְרִקְל'יֵרcְְהַא:aBהָתיְיְהpִהַמ
אָיְדֶהְלרֵהַמeניִבָיאd.LֶHיֵרBחֲאַל
:םMֵַהיpeיkִ.הָאָקBקָח:םaִָלאֵצֵיְו
:תBאeבaַzְתBאְרִל,םיִרָפkְַל.אָתיָיְרִקְל
NְעBֲעַנןיִרNeפָיBת.eִמkְלַלcְויָרָב
אGְו,תBפָיNeֲעַנאGםיhִִחַהLֶעַמLְַמ
:ויtִִמהָלָלְקרַבְדאיִצBהְלהֶצBרהָיָה
:םָדָאלַכֲאַמ.תBפָיNeֲעַנםיLִָדֲע

בַר

kָכְויֵדָדֲהיִכְדאָכיֵהלe'.eָכְלCִעwֵַהםkָתeַלְל,בnְנֵדeLֶlְעBםָל
אָכיֵהֵמןkֵםִא,םֵקBעהָיָהאGםִאְו;הiִָקְנןLBָלaְםָדָארtֵַסְי

zֵיִפֲאיֵתיleהְניִניֵדָדֲהיִכְדאָכיֵהe:'תֶבֶכֹר'kְְכִל,ת"אְו.ביִתzBב
בַתְכִדאָכיֵהלָכcְ,'תֶבLֶֹי'בzְַכיִמְליֵצָמאָלcְ,י"ִררֵמBאְו.'תֶבLֶֹי'יnֵַנ
ןַניLְִרָדְדkִ.הLָָרְדִלאָתֲאו"יָואָלaְ'בLֵֹי'
םiBַהBתBא,)ה'םBדְסרַעaְLַבLֵֹיטBלְו'
:)נהLָָרtָהaַָרתיLִאֵרaְ(טֵפeLBהpeיִמ

ר"הLֵרָפְמ.הָרֳהָטaְןיִקְסBמןיֵא
ק"פcְהָריִצְבִדאָמְעַטcְ,ףֵסBי

יִכיְיLָאָל)םLְָו.זיףcַ(תLַaְָד
aִוהָקיִסְמ[,cְLֶnֶָרְצְבִיאpeaְקetָה
םָדָאLֶםיִמָעtְיnֵַנאיִהַהְו,תֶפetֶזְמ
הָרkְיLֶaִלLְkBֶאהֶאBרְוBמְרַכְלCֵלBה
תַעLְִבeםיִבָנֲעיbַaֵלַעBפlְַזְמBeטֲחBס
aְַמןיִיַדֲעהָריִצLְטהֶקBןֶהיֵלֲעַחֵפ,
cִניֵאםיִתיֵזְבBֲעַלליִגָרNBתkֵן,LֶניֵאB
,םָתָהרַמָאְדkִ,בLeָחBניֵאְוהֶקLְַמ

:dָמieִקaְהֶצBרBניֵאְו

Lֵץֶמtְסeל.tֵֵריLַרaֵניeלֵאְנַנֲח,
cְבֲערַבBתַדkBםיִבָכ,kְביִתְכִד

)LְמBְל')בלתLִהָצְמaְםֶהיֵמָק';eסָפeל
תBחָנְמתֶכqֶַמaְןַנְתִדkְ,הepָהְכִל
)cַטקף.(,kֹםיִנֲהLֶMִnְLeaְחתיֵבBיְנB
GְיאLַnְLeaַnְִקcָL,יִרָצןיֵאְוCלBרַמ
.הָרָזהָדBבֲעַל,eLריtֵ.רֵחַארָבָדְל
Lֶpֶַא')ורַמֱאCGלֲעַיאekַֹהיֵנֲהaָמBלֶאת

:''החaְַזִמ

.יֵרְפLeיֵרְפMeִמאָנְליֵכָאאָנֲאַו
ןיִמֲאLֶpַהָיָאְרןיֵאןאkִָמ

,יִנֲאלֵאָרNְִירֵמBאְוeניֵנָפְלאaַָהלָכְל
cְLָאָכָהיֵנאcְרBִיבNְיָהלֵאָרeןַניִלְזָאְו
aָררַתeaַָא.אCֵיLִמהָיָאְראיִבָהְלtֶקֶר
יֵלbְליִזdיֵלרַמָאcְ,)םLְָו.המףcַ(ץֵלBחַה
אָתֲאַדאeהַהֵמ)זןֵכְו.CָניִמתaַביֵסְנBא
יzְִריbַiְַתִנרַמָאְוהָדeהְייaִַרdcְיnֵַקְל
aֵיֵלרַמָא,יִמְצַעןיֵבְליִניdַאןָמֱאֶנzָה
ןָמֱאֶנהzַָאיִאְוEְמְצַעתֶאלBסְפִל
יֵצָמcְםMeִמeניְיַהְו;EיֶנaָתֶאלBסְפִל
רַמָאְדאָהְו.יִנֲאלֵאָרNְִירַמיֵמְל
aְחַהBץֵל)cַיִמ,):ומףLֶaָרַמָאְואbֵר
)חרַמBלדeמְלpe,zֶַלaְַקְנלBכָי,יִנֲא

יֵריְיַמםָתָה.EְלקָזְחeמzְE',aְִא'
aְמeןָלקָזְחaַיֵתָהָבֲאdLֶםיִרְכָנםֵה;
cְןָמֱאֶנ,יִכָהואָליִאaְיִמbBcְיִאaָיֵע

:)טיִנֲאלֵאָרNְִירַמָא

יִדְגcִג"עא.Cָלeפָסָקיִמהָיְלַאֵמ
בBר,)יהָביֵרְקBתָיְלַאןיֵא

tִא.הֶלָטהָיָהםֶהיֵחְסBLֶnִָהאbִלדיB.
,לֶגֶרְלהָלָעאLֶHאָריֵתaְןaֶהָדeהְייaִַרְו
הָיָהןֵקָזBא,)כעַקְרַקBלהָיָהאLֶHל"י
LֶניֵאBכָיBַהְללlֵCaְויָלְגַר,cְטָפeר
ל"וחןיִביִצְננ"א.)להiִָאְרֵמBמkְחַסtִֶמ
.)מהֵאְרתLַָרָפaְיֵרְפיִסaְחַכBמְדkִ,איִה
)יתיLִאֵרaְ(יִמְלeLַרְיםbeְרַתaְ,דBעְו
'רָעְנLִץֶרֶאaְהֵנְלַכְודkַַאְוCֶרֶאְו'

:)ניtְֵסיִטְקeןיִביִצְנeסָדֲהַוםbְֵרַתְמ

,לֵאְנַנֲחeניaֵַרLֵריtֵ.הָאָקBקָח
ריִעֵמ,Lֵריtֵי"ִרְו.רֵפBס

:)טי(ַעBLֻהְירֶפֵסaְ,הָיָההָקBקֻח
אaַָא

טפשמןיע
הוצמרנ

תועדתוכלהמב"פ'יימאי
:דהכלה

ב"אתוכלהמכ"פ'יימבאי
ע"האע"שוטבהכלה

:ב'יס
השעמתוכלהמא"פ'יימגבי

:חיהכלהתונברקה

=
לאננחוניבר
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שלשהזשרוהטאלרמול
תויתואששהזותויתוא
ןנירמאו.הרצקךרדיעתשמ
והנינידדהיכדאכיהלכו
אהודובכןושלביעתשמ
ידדהיכדתבשויותבכור
.דובכךרדיעתשמאלווהנינ
םאו'יפביתכתבכרןניקרפו
לכו"יורסחתבשיבותכנל"י
הכיא(ןוגכבתכנאלמתבשוי
ץועץראבתבשוי)אכד
תבשויאיהו)ה'ד'יטפוש(
וריסחמשכורמותתחת
םשןיאווריסחמשרדמל
'יפ.ןקנסמידגכ:שרדמ
וירבאלכבאלמןמשידגכ
םיעמאלמואלמתנרמולכ
ונעבשהכלההוזמונלש
)חכ'ד(דימתבןנתדכהנממ
אלשםירדפהוםירבאה
ןתואןיקנוסברעמולכאתנ
ידגא"יו.חבזמהידצב
טבחתמוםימבטשפתנש
הזולוכיוניאוםשמתאצל
אלוקנסמרחארבדכרמאש
רבדשיפלברהידהביעתשא
רחארבד'יפויאנגומצעלע
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ןיאןישודקתכסמבןנתהו
חבזמהןמאלןיקדוב
ןכודהןמאלוהלעמלו
ןהכלכרמולכהלעמלו
ןבוחבזמלבירקהלקזחוהש
ןיכירצןיאןכודלקזחוהשיול
הלעאלשוירחאקדקדל
וקדבשדעןכודלאלוחבזמל
תכשליבשויוהורישכהו
תודמףוסבןנתדכתיזגה
התיהםשתיזגהתכשל
הנדותבשויהלודגירדהנס
ובאצמנשןהכהנוהכהתא
אמיתאלןנינשו.'וכלוספ
.לוספץחשאלאלוספץמש
תולוספלוספץחש'יפ
ןושלתגיעלוחורהתוסג
קרפתבשתכסמבןנירמאדכ
םילשוריישנאהשאהמב
עשוהייבר:ויהץחשישנא
שקבאלידיאברדהירב
אנהכברדהישפנחנדרמול
:ליסכאוההבדאיצומורמאד
ביתכדכרפוס'יפהאקוקח
:םיקקוחהיוה)א'יהיעשי(

ח"רלעהמלשקשח
.ץחשךרעךורעבןייע)א

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,.זיתבש)ב,:גסןילוח)א
ןמקל[)ד,.ועןישודק)ג
,אטיתישארב)ה,]:דפ
םש[)ז,טגכבםיכלמ)ו
,גלטיארקיו)ח,].זמ
.זמתומבי'סותןייע[)ט
,:וצןמקל)י,]קזחומבה"ד
ףדהגיגח)ל,:חףדןמקל)כ
ש"מ'יע[)נ,פאקספ)מ,ב
פ"ק'להמא"פבךלמלהנשמב
ירבדרבדףוסל"הזבםייסו
םפוסדעוםתלחתמולא'סות

.]דומלתילצאםיכירצ

ס"שהןוילג=
.ןקנסמידגכה"די"שר
ב"ערהב'יע.ףיעידגכ

:דימתתכסמדב"פר

=
םלשהרואהרות

לַעתֶבֶכֹראיִההָיָהְו)א
רָהָהרֶתֵסaְתֶדֶרֹיְורBמֲחַה
םיִדְרֹיויLָָנֲאַודִוָדהpִֵהְו
:םָתֹאbLְפzִַוdָתאָרְקִל

]כ,הכאלאומש[

הLֶמלֶאָיְירֶמאiַֹו)ב
לkָחַסtַָהתwַֻחתאֹזןֹרֲהַאְו

aֶרָכֵנןGלַכאֹיאaB:
]גמ,ביתומש[

הָֹשָעְורzְEbִֵארeגָייִכְו)ג
רָכָזלָכBללnBִהייַלחַסֶפ
הָיָהְוBתֹשֲעַלבַרְקִיזָאְו
kְלֵרָעלָכְוץֶרָאָהחַרְזֶאGא
]חמ,ביתומש[:aBלַכאֹי
יֵתְפִֹשהָאְנִֹשהqֶַכְמ)ד
LָרֶקeמBִדאִצaָההeא

]חי,יילשמ[:ליִסְכ
ןֶבzֶַהְוםיִרֹעyְַֹהְו)ה
לֶאeאִבָיLֶכָרָלְוםיִסqeַל
םMָהֶיְהִירLֲֶאםBקnַָה
]ח,האםיכלמ[:BטLְtִָמLkְיִא

=
םינויצותוהגה

ן"רב]ב:)ןוילג(]ןנת[]א
םילכבי"כוף"ירבשי"שרו
ף"ירהלעי"שר]ג:םירוהט
לינולמי"רון"רוי"כוי"עו
ףסוני"כוי"עי"שרב]ד:ןמ
י"עבשי"שרב]ה:ויבא
תצקהארנ]ו:םכתומכ
"הקיסמביכיישאל"תוביתד
תוביתהירחאןלהלךייש
,"ןהילעחפוטהקשמןיידע"
אישוקהחסונוזחורבו(
תבש'סותע"עו,ץנאש'סותב

:)ינרזוגה"דא"עזי

י"שריטוקיל=
ליחתה.הלעמלוחבזמהןמ
יבאשאצמותוהמאבקודבל
עודיב,חבזמהלעשמישהיבא

.].ועןישודק[אוהסחוימש
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