
.הםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

cְיִאאָהzַwַLַהLְaָתַתNְאBץֵמָחתַליִכֲאַלר,
רBאNְתַתLְaַָה.הvַָמתַליִכֲאַלץֵמָחתַליִכֲאַו
רBאNְםיִמָיתַעְבLִ')אביִתְכcִ,ץֵמָחתַליִכֲאַל
Gִיאnָאֵצaְָבzֵםֶכי,kִיkָאלBתֶצֶמְחַמלֵכ
ביִתְכcִ,הvַָמתַליִכֲאַלץֵמָחתַליִכֲאַו;'הָתְרְכִנְו
םֶכיֵתBבBLְמלֹכe,aְלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ')ב
zֹלְכאeַמvBגְו('תB'(.eביִתְכaָיdaְַמvָגה('aָבֶרֶע
zֹלְכאeַמvBַרְלאָמיֵאְו.'תaBעיִבְלד"יליֵלתeר.
'aַiBם'kְִמאָמיֵאְו.ביִתvַַא')א.אָרְפC'קַלָח.cְיֵב
,ןLBאִראָרְקLֶpִד"יeניִצָמ,אָנzָלאֵעָמLְִייaִַר
Lֶpֶגרַמֱא('aָאִרLBןaְְרַאaָָעהָעNָירBֶדֹחַלםL'.
אָרwָיִעֵמcְ'ןLBאִר',רַמָאקָחְצִירaַןָמְחַנבַר
אlֶָא.'דֵלzִeָםָדָאןLBאִרֲה')דאָרְקרַמָאcְ,עַמLְַמ
יnֵַניִכָה,'ןLBאִרָהםaַiBםֶכָלםzְֶחַקְלe')ה,הzַָעֵמ
ביִתְכcִםָתָהיֵנאLָ.עַמLְַמאָרwָיִעֵמcְ'ןLBאִר'
'eNְְחַמzֱֶא'היֵנְפִלםGםֶכיֵהLִהַמ;'םיִמָיתַעְב
MְיִעיִבLְאִרףַא,גָחֶליִעיִבLBאִרןLBגָחֶלן.
,eתיzַLְaִןLBאִרָהםCaַiBַא')וביִתkְיnֵַנאָכָה
LִַמםיִמָיתַעְבvBתzֹלֵכאe'.םִאkְֵכִנןzBב
pָdיִמעַמLְ,יִלהָמְל'ןLBאִרָה','ןLBאִר'אָרְק
.יִלהָמְל'ןLBאִרָה'יnֵַנםָתָה,יִכָהיִא.ןָרָמֲאַדְכִל
םiBַבeןBתLַaָןLBאִרָהםaַiB')זביִתְכcִםָתָה,eתְו
.עַמLְַמאָרwָיִעֵמcְ'ןLBאִר'רַמיֱא,'ןBתLַaָיִניִמMְַה
Lָםָתָהיֵנאcְאָרְקרַמָא'eַבiBַהםMְיִניִמLַaָתBן';
.גַחcְןLBאִרןLBאִרףַא,גַחcְיִניִמLְיִניִמMְהַמ
.דֵעBמלelBLֶחיֵטeעַמְל.יִלהָמְל'ןLBאִרָה'
.אָקְפָניִניִמeLְןLBאִרֵמדֵעBמלelBLֶח
םiBַבe'אָנָמֲחַרבַתְכcִליִאBהא"דס,Cיִרְטְציִא
leיִפֲאcַ,ןLBאִרןָיְנִעלַעףיִסBמו"יָו)ב,'יִניִמMְַה
aְחelBLֶמלBְכִלאָלְו.ל"מק,דֵעzBאָנָמֲחַרב
םaַiB')חביִתְכcִםָתָה,eתְו.א"ֵהאָלְוו"יָואָל
'ןLBאִר','םֶכָלהֶיְהִיLֶדֹקאָרְקִמןLBאִרָה
cְיִעֵמwַָמאָרLְֶא.עַמlָיֵנָהאLְלLָאִר'הLBן'
אָנָתcְ.לאֵעָמLְִייaִַריֵבְדיֵנָתְדִכְלdיֵליֵעaָיִמ
eכָז'ןLBאִר'הLָלLְרַכaִNְ,לאֵעָמLְִייaִַריֵבְד
,וNֵָעלBLֶעְרַזתיִרְכַהְל;'ןLBאִר'הLָלLְִל
תיִרְכַהְל.ַחיLִָמלBLֶמLְִלְו,cָLְקnִַהתיaֵןַיְנִבְל
,יִנBמְדַאןLBאִרָהאֵצiֵַו')טביִתְכcִ,וNֵָעלBLֶעְרַז
kelBkְַאcֶתֶרNֵרָע'.eןַיְנִבְלaֵַהתיnְִקcָL,
cִיביִתְכ('kִqֵבָכאBרָמדBאִרֵמםLBקְמןBם
ןLBאִר')כביִתְכcִ,ַחיLִָמלBLֶמLְִלְו.'eנcָLְֵקִמ
טַחLְִתאG')ל,אָכָהֵמארַמָאאָבָר.'םpִָההpִֵהןiBִצְל
ןיִיַדֲעַוחַסtֶַהטַחLְִתאG,'יִחְבִזםcַץֵמָחלַע
ןַמְז.טיֵחLָיkִדַחְודַחלkָאָמיֵאְו.םיiַָקץֵמָח
Lְאָנָמֲחַררַמָאהָטיִח.zַַנאָיְנnֵַא')ג,יִכָהיC
aַiBאִרָהםLBןzַLְaִתיeNְאBִמרaָzֵםֶכי',
.BמְצַעבBטםBיaְאlֶָאBניֵאBא.בBטםBיבֶרֶעֵמ
טַחLְִתאG,'יִחְבִזםcַץֵמָחלַעטַחLְִתאG'ל"ת
.CיִרָצBניֵארֵמBא]אאָביִקֲעיaִַר.לאֵעָמLְִייaִַריֵרְבcִ.םיiַָקץֵמָחןיִיַדֲעַוחַסtֶַהתֶא
הָכאָלְמלkָ')מביִתְכe,'םֶכיaָzִֵמרBאeNְתיzַLְaִןLBאִרָהםCaַiBַא')ורֵמBאאeהיֵרֲה
GֲעַתאNe'ב[,eניִצָמeהָרָעְבַהְלLֶַר]א.הָכאָלְמבַאאיִהaִייBאיֵסBניֵארֵמBיִרָצC.
.בBטםBיבֶרֶעֵמ,'םֶכיaָzִֵמרBאeNְתיzַLְaִןLBאִרָהםCaַiBַא'רֵמBאאeהיֵרֲה
אָה,יִרLְיִמ,BמְצַעבBטםBיaְיִאְו.קַלָח,'Cַא'רַמBלדeמְלzַ.ט"יaְאlֶָאBניֵאBא
,אָבָררַמָא.הvַָמתַליִכֲאַלץֵמָחתַליִכֲאַו,ץֵמָחתַליִכֲאַלרBאNְתַתLְaַָהzַwַLיִא

Lְעַמ

הeִָצץֵמָחלBכֱאֶלאLֶHריִהְזִהLֶהָעMִָמ.ץֵמָחתַליִכֲאַלרBאNְתַתLְaַָה
:]ג'ץֵמָחלֵכBאלkָיkִ,םֶכיzֵָבaְאֵצnִָיאGרBאNְ'ביִתְכcִ,רBאOְַהתיLְaִַהְל
אLֶHריִהְזִההvַָמלBכֱאֶלביiִֵחLֶהָעMִָמ.הvַָמתַליִכֲאַלץֵמָחתַליִכֲאַו
eלְכאzֹםֶכיֵתBבBLְמלֹכe,aְלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ'ביִתְכcִ,ץֵמָחלBכֱאֶל
,'תvBַמeלְכאzֹבֶרֶעaָ'ביִתְכe,'תvBַמ
ץֵמָחרqeיִאְוהvַָמתַליִכֲאןַמְזאָמְלַא
.קַלָח'Cַא':הָכיLֵָחMִֶמרBאNְתַתLְaַָהְו
תָצְקִמאָמְלַא,)דןיִטeעיִמןיwִַרְוןיkִַא
Lֶיהzַָעֵמe,רeסָאBתָצְקִמeרezָמםiBַה
.רzֵיֶהְלBיְצֶחְורqeיִאְלBיְצֶחקlֵַחְלeנָל
)האiִָרְטַמיִגaְ'ץַח'אeה'Cַא',רַמָאְדאkָיִאְו

סֵפBתְו,ץ"ַכcְף"יbִע"ַטaְס"ַחֲאַד
:ף"kָםBקְמaִי"ִדָצְו,ף"ֶלָאתַחzַת"יֵח
ואָלaְ.עַמLְַמאָרwָיִעֵמcְ'ןLBאִר'
'ןLBאִר'עַמLְַמיֵדָדֲהַאאָרְקִדאָיְמeר
aְַמLְעָמeתcִאָרְקLֶהeיאBקםBםֶד
תַעְבLִ'ביִתְכcִןָויkֵ;אָרְקcִהָעְבLִלָכְל
'ןLBאִרָהםCaַiBַא','eלֵכאzֹתvBַמםיִמָי
ןLBאִרֲה':רַמָאָקהNֲֶעַמְלםֶדBקןLBאִר
ןLBאִרָהםָדָאְלםֶדBקֲה.'דֵלzִeָםָדָא
יאַהaְ.ביִתkְאָהיnֵַנאָכָה:zְָדַלBנ
יnֵַנBLרְדe,'םיִמָיתַעְבd'Lִיֵפeגאָרְק
.יnֵַנםָתָה:יִעיִבLְִדאָיְמceןLBאִר
bַaֵליeא"ֵה,בָלcְ'אִרָהLBיִלהָמְל'ן:
eהְנַהaְביִתְכcִִמ.אָקְפָניִניִמeLְןLBאִרֵמ
'LַaָתBִמ,'ןkְלָלcְָניִאCואָלLַaָתBהְניִנןe:
]דםיִמeדwְַהםיִמָילַע.ןLBאִרןָיְנִעלַע

בzBְכִלאָל:דֵעBמלelBLֶחeניְיַהB,cְל
,אָיaeיִרעַמLְַמcְ.ו"יָואָלאָנָמֲחַר
cְתeיִרְטְציִאCעיִמְלא"ֵהeֶא:טlָא.
אָרְקִמaְביִתְכcִ'ןLBאִר'הLָלLְיֵנָהֵמ
תekBסLcְֶדBקאָרְקִמeחַסֶפLcְֶדBק
eלתַוְצִמeאָלבָלzBןָמְחַנבַרְלבִת,cְיֵנָה
eהיְיַתeעָמLְַמְלואָלeהaְביִתְכcִ'ןLBאִר'
eאְרְקִנcְאeהאָמְלָעaְאָמLְאlֶָא,eתָאָק
:לאֵעָמLְִייaִַריֵבְדאָנָתְדִכְו,'ןLBאִר'
aִNְאִר''גרַכLBן'.Lְלֶגֶרָהתַתיִבcְחַסֶפ,
eLְלֶגֶרָהתַתיִבcְגַח,eלתַליִטְנeבָל,
LֶpִאְרְקeאִרLBכָז,םיִנeִלLְלLָאִר'הLBן':
'GִתאLְגְו'ץֵמָחלַעטַחB'.eLְתַטיִח
tֶַמְזחַסpָdִמzְִחlַתLֶעַב,Lֶהeאaֵןי
דַצְלהnַָחהָטBנרָבLֶkְ,םִיaְַרַעָה
Lְָתָעיִקd.ןַניִרְמָאיִכָהְוaְןֶהָלרַמָאקֶרֶפ
םָהָרְבַאdcְיֵתBלְצ,):חכאָמBי(הepֶמְמַה
תBצֲחֵמeניְיַהcְ,יֵלְתkeיִרֲחLְַמיkִִמ
דיִמzַָהתַטיִחpָdcִLְיִמןַניִרְמָגְו,Cָליֵאְו
'יִנְתַמםָתָהןָלאָיLְַקְו.עַבLֶתlִַחzְִמ
cְִנדיִמָתLְטָחaְLֵLLָעBתeהָצֱחֶמ,
eְמLַpֵןָלי,LָיֵנאkeיֵלְתaֵַהתיnְִקcָL
cְַכְמאָלeְןיִבָחְר,יִנוzְַחzֵאָלְו,דֹאְמןֶהי
לkָאָמיֵאְו:הָצֱחֶמLֵLeדַעיִרֲחLְzִַמ
,טַעְמBתָטיִחLְִלeCמָסרֵעַבְי.דַחְודַח
:עLֵַתpeaְֶרֲעַבְי,עzֵLַדַעהָהLָםִאְו
הָקlְִחאG.אָנָמֲחַררַמָאָקהָטיִחLְןַמְז
zBִיְלהָרNְַמְזהֶזָללֵאָרpBַמְזהֶזָלְוpB;
הֶוLָ]הBרqeיִאְו,ןַמְזBלעַבָקְוליִאBה
aַkֹכְל,לelָעַבָקדָחֶאןַמְזם:Lֶבַאאיִה
CֶרBצְלאLֶHהָרָעְבַהBזְו.הָכאָלְמ
,בBטםBיaְהָכאָלְמרַסָאבeתkַָהְו,איִה
רNָָעהָעaְָרַאaְ'ןLBאִר'יאַהkָCְלִה
בeתkַָהEְלריzִִה.קַלָח'Cַא':רַמָאָק
םBייִאְו.BרeעיaִםBיתָצְקִמBתBהLְַל
aִעיeרBaְיBטםBיִמ,בLְְליִרLַהeיֵיd
kְיִאאָה,לָלzַwַLכe',ַמתַליִכֲאַוvָה
תַתLְaַָהCָחְרkָלַעְו,הָכיLֵָחMִֶמ
NְאBרkְLֶzְֶחLַC,םִאְוkֵַמאָלןLְkַתַח
אkָיִא,'Cַא'ואָליִאcְ.קַלָח'Cַא'
:dיֵיeהLְַלאָרְקdיֵליֵרBLָרeעיaִםBיBCתCaְָחְרkָלַעאLְzַָהלָבֲא,םiBַהתַלָחְתַהאeהLֶ,תLBָמMְַהןיaֵןLBאִרָהםaַiBרַמיֵמְל

מ"ש

cְיִאאָהzַwַLַהLְaָתַתNְאBכְוץֵמָחתַליִכֲאַלרe'.aְקֶרֶפkָלLָהָע
הָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמץֵמָחלֵכBאְלהָדeהְי'רףיֵלָי):חכןnַָקְל(

LֶהeאaְGֲעַתאNֶרְו,ה'LִעְמBןtְיֵלֲעגיִלd.eיִדיִמףַליֵמְליֵצָמאָלאָכָהֵמ,
cְGהאewְLַָהְלץֵמָחתַליִכֲאהLְaָתַתNְאBרLֶnִMֵLLָעBתeֶא,הָלְעַמְלlָא

הLֶָקְו.םיִמָיתַעְבLִלLֶרBאNְתַתLְaַָהְל
תַתLְaַָהְלתֵרkָףיֵלָיאָליאnַַא,א"Lְaַָרְל

NְאBִמרcְיִאzַwַLץֵמָחתַליִכֲאַל:

.דֵעBמלelBLֶחיֵטeעַמְל
בָלeלcְ,יֵאָקeהיְיוַוְרzַַא

:)ודָחֶאםBיאlֶָאהָניִדaַnְלhָיִנBניֵא

kִִי'ריֵבְדאָנָתְדLְלַעףַא.לאֵעָמ
bַבcִטיִביִתְכeאָב,aְָנָהC

בeתkַָהלָכְו,eהkelְיִביִתkְתBְצִמ'ג
aְֲחתַחַאהָוְצִמLְִקַהְלןיֵאְו.אָדֲחיִביLBת,
Cַא'ְו,]וןַניLְִרcָ'ןLBאִר''גיֵנָהֵמcְןָלָנְמ
aַiBאִרָהםLBְרָדְדִכְל'ןLִןַני,cִאָמְלי
אָרzַaְְסִמcְ.אLָָרCcְַהְלביִתkְיִאאeהַה
cְיִביִתְכִדיֵנָהֵמaְקאָרְקִמBֶדLcְָרLִןַני
kelְהeַהְלCcְָרLָא:GִתאLְטַח
הLְָקִה.םיiַָקץֵמָחןיִיַדֲעַוחַסtֶַהתֶא
רeסָאץֵמָחcְאָכָהֵמףיֵלָייִכיֵה,א"Lְaַָר
תַטיִחLְןַמְזאָהְו,הָלְעַמְלeתBעLָ'וִמ
דיִמָתְו,יֵוָהדיִמzַָהרַחַאחַסtֶַה
LֶMְטָחBצֲחיֵנְפִלBתtָסeןַמְזכ"אְו,ל
LְִמיֵוָהאָלהָטיִחiָצֲחרַחַאדBדַעת
kְיֵדLְִהiַתַבָרְקַהתיzָל"יְו.דיִמ,kֵןָוי
cְםִאדַבֲעיִדLַָהטַחtֶקחַסBםֶדzָדיִמ
kָLֵר,kְֲח,)זםָתָהןַנְתִדLִןַמְזביLְהָטיִח
רַמָאָקהָטיִחLְןַמְז:CָליֵאְותBצֲחֵמ
אcְ'G,אeהתֶמֱאcֶבbַלַעףַא.אָנָמֲחַר
,טיֵחLָיkִדַחְודַחלkָ'ץֵמָחלַעטַחLְִת
cְןַניִרְמָאaְקֶרֶפzִָנדיִמLְַקְל(טָחnָגסן.

ץֵמָחֶהלַעחַסtֶַהתֶאטֵחMBַה)םLְָו
ןַחLְkְַאcְןָויkֵ,םBקָמלkִָמ;ואָלaְרֵבBע
cְַהַהלַעריִהְזִהLְaָריִהְזִהְוהָתLֶHא
אeהאָרָבְס,ץֵמָחלַעחַסtֶטBחLְִל
LֶaִןַמְזLְַהלַעריִהְזִההָטיִחLְaָהָת:

cִַריֵרְבaִִייLְלאֵעָמ.zֵַמיdי"ִרְל,
cְַתpַָריֵבְדאaִִייLְלאֵעָמ

הnַָכְבe,אָניִרֲחַאאָרwְִמdיֵלאָקְפָנ
אzַpַָאלאֵעָמLְִייaִַרֵמCיֵרtָ)חןיִתְכeד

:לאֵעָמLְִייaִַריֵבְד

.'NeֲעַתאGהָכאָלְמלkָ']זרֵמBאְו
הNֶָעֵיְוףֵרLֶiִOְָכcִג"עא

קֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ,רezָמBתָאָנֲהםיִלָחֶג
kָלLַָקְל(הָעnָוכן:(bַaֵהָלְרָעי,aִיMְָלd
,רezָמתtַַהלkַֹהיֵרְבcִ,םיִלָחֶגיbַaֵלַע
לkָקֶרֶפaְןַנְתִדאָהְו.ץֵמָחןיcִַהאeהְו
Lָהָע)cַאכף.(GַיאqִקיaBzַpeםִיַריִכְור,
אeהאָרָבְסcִ,י"ִררֵמBא.ןָנaַָרcְִמeניְיַה
cִַת'ְדאָרְקLְaִתיe'יֵריְיַמaְןָיְנִעלָכ,
ןָויkֵ,יnֵַניִא.zBְלַחַגְלCיִרָצBניֵאleיִפֲא
cְִמzְִחlַניֵאהָרָעְבַהתBכָיBנָהֵללBת
רַחַאnֶpeִמהָאָנֲהBלאֵהLֶiְג"עא,nֶpeִמ
kָC,סָאeר.kְמBםיִרָדְנeבָדְנBטת(Lֶןיֵא
,):כ.טיףcַהָציaֵ(ד"מְלבBטםBיaְןיִביֵרְק
טBיְדֶהלַכֲאַמןֶהLֶiֵLaָיtִלַעףַא
:°תpBַהlְִמיֵרLָ,יֵרcְLָןאַמe.ףqBַבְל

קlֵַחְל
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ותצילמוחתפףטחבהדוקנ
המדאמרצונהםדאלןושארה
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ךלמ.'וגוןויצלןושאר
הזהנהןויצלבלןתישןושאר
אלשפ"עאויתרמאשאוה
אוהודילעהלואגהרומגת
לכמםכבימ,ליחתמההיהי
ינקז.םנה.)אארזע(ומע
ורבדיפלעםינוכנויהילארשי
ליחתהלוהלוגהןמתולעל

.]ז"כא"מ'יעשי[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.הקןיבוריע.אעןמקל[)א
אמקאבב.חמהכוס:הפאמוי
:זלתוחנמ.גיתועובש:אי
הרומת.זתותירכ.וטתורוכב
ןישודק.טתומבי[)ב,].הכ
.יתועובש.הצאעיצמאבב:די
תותירכ].חעןילוח[.חמםיחבז
,חהשרפאתליכמ)ג,]:בכ
ןייע[)ה,.טמןירדהנס)ד
,.אמהכוס)ו,].דקתבש
.גכהליגמ[)ח,].אסןמקל[)ז
'סותןייע)ט,].בנםיחבז
:דכתבשואלה"ד.ומןמקל

.יפלה"ד

תוהגה=
אדנלי"רהמ

רמואיסוייבר'מג]א
יברל"צ.'וכוךירצוניא

:]חילילגהיסוי

=
םלשהרואהרות

`(LִרֹאְֹשםיִמָיתַעְבGא
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה
eטי,ביתומש[:ץֶרָאָהחַרְזֶאְב[
a(kָתֶצֶמְחַמלGלֵכאֹתאe
aְמלֹכBLְםֶכיֵתֹבzֹלְכאe

]כ,ביתומש[:תvBַמ
b(aָאִרLֹןaְְרַאaָרָֹשָעהָע
eלְכאzֹבֶרֶעLaֶָדֹחַלםBי
דָחֶאָהםBידַעתvַֹמ
:בֶרָעLaֶָדֹחַלםיִרְֹשֶעְו

]חי,ביתומש[

c(אִרֲהLBםָדָאןzִeָדֵל
:zְָלָלBחתBעָבְגיֵנְפִלְו

]ז,וטבויא[

d(eְחַקְלzֶםֶכָלםaַiBם
תkַtֹרָדָהץֵעיִרtְןLBאִרָה
zְתֹבָעץֵעףַנֲעַוםיִרָמ
יֵנְפִלםzְֶחַמְֹשeלַחָניֵבְרַעְו
:םיִמָיתַעְבLִםֶכיֵהGֱאָיְי

]מ,גכארקיו[

e(LִַמםיִמָיתַעְבvBת
zֹלֵכאeַאCaַiBאִרָהםLBן
zַLְaִתיeyְִֹמרֹאaָzֵםֶכיkִי
kָהָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכֹאל
םiBִמלֵאָרְֹשiִִמאוִהַהLֶפpֶַה
:יִעִבMְַהםBידַעןLֹאִרָה

]וט,ביתומש[

f(ַאCaִַמֲחMָירָֹשָעהBם
םֶכtְְסָאaְיִעיִבMְַהLֶדֹחַל
beֹחzָץֶרָאָהתַאeבzְתֶא
םaַiBםיִמָיתַעְבLִָיְיגַחתֶא
םiBַבeןBתLַaָןLBאִרָה

:ןBתLַaָיִניִמMְַה
]טל,גכארקיו[

g(aַiBאִרָהםLBאָרְקִמן
לkָםֶכָלהֶיְהִיLֶדֹק
:eֹשֲעַתאGהָדֹבֲעתֶכאֶלְמ

]ז,גכארקיו[

h(ַוiֵאִרָהאֵצLBמְדַאןBיִנ
kֻlBkְַאcֶַורָעֵֹשתֶרiִאְרְקe
LְמBהכ,הכתישארב[:וָֹשֵע[
i(kִqֵבָכאBרָמדBם
:eנcָLְֵקִמםBקְמןLBאִרֵמ

]בי,זיהימרי[

k(אִרLBִצְלןiBִהןpִֵההpָם
:ןzֵֶארyֵַבְמםִיַלeLָריִלְו

]זכ,אמהיעשי[

l(GִתאLְץֵמָחלַעטַחcַם
חַבֶזרֶקaַֹלןיִלָיאGְויִחְבִז

]הכ,דלתומש[:חַסtַָהגַח
n(eיַבBשאִרָהםBאָרְקִמן
אָרְקִמיִעיִבMְַהםBיַבLeֶדֹק
לkָםֶכָלהֶיְהִיLֶדֹק
CַאםֶהָבהֶֹשָעֵיאGהָכאָלְמ
אeהשֶפֶנלָכְללֵכָאֵירLֲֶא

:םֶכָלהֶֹשָעֵיcBַבְל
]זט,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

'יעוןתנוי'ראתליכמב]א
אל[]ב:םישרפמטוקלי
:)ןוילג(]םהבהשעי
:)ןוילג(]תצמחמ[]ג
ל"צ]ה:םימדוקהי"כב]ד
ה"כו,ל"שרהמ(ורוסיא
ןנישרדל"צ]ו:)י"כב
:)מ"האב(אשרדךה
]הכאלמלכביתכו[]ז
,אתליכמבה"כו]ח:)ןוילג(

:םישרפמטוקלי'יעו
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ה

Lְיִמעַמpָdִמcְַרaִאָביִקֲעיzְתָל.Lְיִמעַמpָd
pָdיִמעַמeLְ,הָפיֵרNְאlֶָאץֵמָחרeעיaִןיֵא)א
ןַניִרְמָאאָלpָdיִמעַמeLְ,תאָצָיקlֵַחְלהָרָעְבַה)ב
יnֵַנהָרezְהCֶרBצְלהָרָעְבַההָרezְהְוליִאBה
LֶHצְלאBֶרC:א,ר"ת('LִםיִמָיתַעְבNְאBרGא
רַמֱאֶנרָבkְאGֲהַו,ל"תהַמ,'םֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
]]אץֵמָחEְלהֶאָרֵיאGְו[רBאENְְלהֶאָרֵיאG')ב
aְלָכbְבeֶלE'.יִפְלLֶpֱֶא''GְלהֶאָרֵיאENְאBר',
הֶאBרהzַָאלָבֲאהֶאBרהzַָאיִאLֶlְE)ג
LְֶוםיִרֵחֲאלLֶלbָבBdַ,כָיאBַקיִוןיִמְטַילaֵל
tִדְקBנBַהןִמתpָל"ת,יִרְכ'Gִיאnָיִלןיֵא)ד.'אֵצ
nְEִעיeרLָןיֵאְוaַLְzBיkִאLֶHיִרְכָנaְאlֶָא
aֶיִרְכָנ,רֵצָחLֶkִיaַLְzBְוLָרeִעיnְEaֶרֵצָח
אlֶָאיִלןיֵא.'םֶכיzֵָבaְאֵצnִָיאG'ל"ת,ןִיpִַמ
Lֶaְָבzֵםֶכי,aְבBרBתaְLִןיִחיeרָעְמִבBִמתpַןִי,
םיzִָבaְ,רֵמBאיִנֲאןיִיַדֲעַו.'Eֶלeבbְלָכaְ'ל"ת
ןיִמְטַילַבeאֵצnִָילַבeהֶאָרֵילaַםMeִמרֵבBע
eַקְילַבaֵלtִדְקBנBַהןִמתpָיִרְכ,aִבְגeןיִלLֶlְEיִא
םיִרֵחֲאלLֶהֶאBרהzַָאלָבֲאהֶאBרהzַָא
הֶזלLֶרeמָאָהתֶאןzֵיִלןיִיpִַמ;BdַבbָלLְֶו
aְָוהֶזLֶהֶזלaָל"ת,הֶז'NְאBר''NְאBהָרֵזְגִל'ר
Lָרַמֱאֶנ.הָו'NְאBר'aְָבzִםי,'NְאBרGִיאnָאֵצ
aְָבzֵרַמֱאֶנְו,'םֶכי'NְאBר'aִבְגeןיִל,'GְלהֶאָרֵיאE
NְאBהַמ;'ר'OְאBמָאָה'רeרaְָבzִעםיBִמרֵבMeם
aַהֶאָרֵילeִילַבnָאֵצeןיִמְטַילַבeַקְילַבaֵל
tִדְקBנBַהןִמתpָףַא,'יִרְכ'NְאBמָאָה'רeרaִבְגeןיִל
ןיִמְטַילַבeאֵצnִָילַבeהֶאָרֵילaַםMeִמרֵבBע
eַקְילַבaֵלtִדְקBנBַהןִמתpָיִרְכ';eהַמ'OְאBר'
לָבֲאהֶאBרהzַָאיִאLֶlְEןיִלeבְגaִרeמָאָה
'רBאNְ'ףַא,BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶהֶאBרהzַָא
לָבֲאהֶאBרהzַָאיִאLֶlְEםיzִָבaְרeמָאָה
,רַמרַמָא:BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶהֶאBרהzַָא
יeרLָןיֵאְוaַLְzBיkִאLֶHיִרְכָנaְאlֶָאיִלןיֵא
nְEִעיeרLְָוaַLְzBיLֶkִיִרְכָנ,רֵצָחnְEaִֶע
aִֶמרֵצָחpַל"ת,ןִי'Gִיאnָאֵצ'.kְַלtֵרַמָא.]באיָיְלי
,BCפיzֵאָלםָלBעְל,רַמָאאָבָר.BCפיֱא,יaַiֵַא
הzַָאלָבֲאהֶאBרהzַָאיִאLֶlְE,יֵאָקאLָיֵרַאְו
אlֶָאיִלןיֵא,BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶהֶאBר
aְיִרְכָנLֶHאkִיaַLְzBןיֵאְוLָרeִעיnְEaֶרֵצָח,
ל"ת,ןִיpִַמרֵצָחnְEaִֶעיeרLְָוaַLְzBיLֶkִיִרְכָנב
'Gִיאnָיאַהְו.'אֵצzַpַָהיְמאcַיֶהַארzֵביֵסָנְו,אָרי
'Eְל''Eְל')ברַמֱאLֶpֶםMeִמ°.אָרqeיִאְלאָרְקdָל

zְכָי,רַמרַמָא:יֵנְמיִזיֵרBַקיִוןיִמְטַילaֵלtִדְקBנBַהןִמתpָםיִרְכ,zַמְלeלדBרַמ
'Gִיאnָיֵרתַרְמָאאָה.'אֵצLָאLֶlְEַאיִאzָרהBַאלָבֲאהֶאzָרהBהֶאLֶםיִרֵחֲאל
.תeיָרֲחַאdיֵלֲעליaֵַקאָלcְאָה,תeיָרֲחַאdיֵלֲעליaֵַקcְאָהג,אָיLְַקאָל.BdַבbָלLְֶו
kִאָהי,cְהְלרַמָאeחָמיֵנְבִלאָבָרBד,אָזaַריִעeִמאָליֵחיֵנְבִדאָריִמֲחaָzַכיְיe;kֵןָוי
cְיִאleיִמ)הbְיִאְובַנleיִמzְדיִבaְִרLeכיְיַתeיֵאָקeתיִעָבeְלLַleיֵמ,kְכְליִדBן
cָסָאְויֵמeןאַמְלאָחיִנָה.רcְורַמָא(cַָהרָבbBמָמְלםֵרBןkְמָמBןcֶָא;יֵמlָןאַמְלא
cְואָלרַמָאkְמָמBןcָיִאיאַמ,יֵמkָרַמיֵמְלא.Lָאָכָהיֵנאcְרַמָא'Gִיאnָאֵצ'.
,יֵמcָןBמָמkְואָלןBמָמְלםֵרbBַהרָבcָרַמָאcְןאַמְלאָחיִנָה,יִרְמָאְדאkָיִא

eניְיַה

אlֶָאאeהבBטםBיבֶרֶע'ןLBאִרָהםBי'יאַהdcְיֵלאָקְפָנאָלcְִמ.מ"ש
,הָדeהְייaִַרdkְיֵלאָריִבְסpָdיִמעַמLְ,בBטםBיaְריִעְבַהְלרeסָאcְםMeִמ
cְַקְלרַמָאnָןaְקֶרֶפkָלLָןיֵא]:זכְו.אכ[הָעaִעיeֶאץֵמָחרlָאNְהָפיֵר,
ט"ויdaְיֵמְקBל,dיֵלאָריִבְסרָבcָלָכBaְתָתLְaַָהיִאcְ.רָתpBִמdָלףיֵלָיְו

םיִבָלְכִלpeֶליִכֲאַי,רֵחַארָבָדpeaְֶרֲעַביִו
רַמָאָקcְִמ.מ"שe:םiַָלpeֶכיִלLְַיBא
Lֶהeיֵלאָריִבְס,הָכאָלְמבַאאdkְַרaִי
.הָתאְצָיקlֵַחְלהָרָעְבַהרַמָאcְ,ןָתָנ
cְאָיְנַת)Lַaָתcַואָלְלהָרָעְבַה,).עף
לָכהNֲֶעַתאG'לַלְכaִהָתְיָהLֶ.]גתאָצָי
aָdטַרָפBeלָלkְִמdָאיִצBהְורַזָח,'הָכאָלְמ
תַתיִמdaְָניֵאCLֶָלרַמBל,dָמְצַעְלואָל
aֵתיcִןיkִLְכאָלְמרָאBֶאתlָאaְהֶזואָל
.הָתאְצָיקlֵַחְל,רֵמBאןָתָניaִַר.cBַבְל
LֶHאzֹעָה,רַמאBNְֶרַאהaָאהָעBִמֲחMָה
Bניֵא,תaְLַaָגֵגaְLBתBכאָלְמתBבֲא
אkָיִאואָלדַחאָהcְ,תַחַאאlֶָאביiַָח
aְכelְהeדַחְוkָָכיִפְל,תֵרCtָטַרaָd
aִָמְצַעיֵנְפd,ַהְלwִיLאיִההַמ,ָהיֶלֵא
ןיִביiַָחְוהָכאָלְמבַאאיִהLֶתֶדֶחeיְמ
ואָליֵסBי'רְלאָמְלַא.'eכdָמְצַעְלָהיֶלָע
רַמֱאֶנרָבkְאGֲהַו:איִההָכאָלְמבַא
.'EֶלeבbְלָכaְרBאENְְלהֶאָרֵיאGְו'
אGְו'רַמֱאLֶpֶיִפְל:עָמaַnַLְםיaָzִיֵרֲה
עַמLְַמ'Eְל'בַתָכcְִמE'.cְְלהֶאָרֵי
הzַָאלָבֲאהֶאBרהzַָאיִאpָd,LֶlְEיִמ
,יִרְכָנןBגkְ,םיִרֵחֲאלELְֶלeבְגaִהֶאBר
:תִיaַַהקֶדֶבְלםLָיcְִקִהםִא,BdַבbָלLְֶו
תֶאןיִמְטLֶiַהֶזאָרְקnִִמדBמְלִנ.לBכָי
LֶlBaְדדָי[LֶHֶאְרִיאpeַדְוiB,cְאָה'Gא
ןִמתBנBדְקtִלaֵַקיִו:ביִתkְ'הֶאָרֵי
אG'ל"ת:'Eְל'ביִתkְאָהcְ.יִרְכpַָה
איִהףַאLֶ,הָנָמְטַהEְלרַסָא.'אֵצnִָי
aְִלרַסָאְו;הָאיִצְמלַלְכELֶםיִרֵחֲאל,
cְאָלאָכָהkְְל'ביִתE':ִמ.יִלןיֵא'Gא
kִaַLְzBאLֶHיִרְכָנאlֶָא,רeסָאcְ'אֵצnִָי
zַיֶדָיתַחEניֵאְוBLָרeִעיnְEaֶרֵצָח.
eַקְלnֵיdtָיֵרC,יִאtְְסִמאָכzַaְיִרְכָנ:אָר
LֶkִיaַLְzB.zְַדָיתַחE,cְמָמיֵוָהBנB
kְמָמBְנE,אBLֶHאkִיaַLְzBלָבֲאLָרeי
aְַרֵצֲחE,ִמpַןִי:zַמְלeלדBרַמ'Gא
יִלןיֵאְו:dָלLֵרָפְמdיnֵַקְל.'אֵצnִָי
הֶזרַמֱאֶנםִאְו,רַמBלkְ.םיzִָבaְאlֶָא
,'רBאENְְלהֶאָרֵיאGְו'רַמֱאֶנאGְו
תBהLְַלרeסָאLֶיִלןיֵא,רֵמBאיִתיִיָה
יeצָמאeהLֶיֵנtְִמ,םיzִָבaְאlֶָאץֵמָח
םיaָzִאָרְקיאַהaְאָהcְ,דיִמBzָלְצֶא
לָכaְ'רַמBלדeמְלzַ:ביִתְכִדאeה
bְבeֶלE'.aִאָרְקcְ'Gהֶאָרֵיא'kְביִת:
יִלLֶי,םֶהיֵנeLְרְמֶאLֶpֶפ"עא.ןיִיַדֲעַו
אG'אָהle,cְֵאלָכaְרֵבBעםיzִָבaְ,רַמBל
בַתkָאGהָנָמְטַהleיִפֲאעַמLְַמcְ'אֵצnִָי
'Eְל'יnֵַנeהaְבַתkָאGְו,םיzִָבaְאlֶָא
,ןיִלeבְגaִלָבֲא;םיִרֵחֲאלLֶאיִצBהְל
aBרBתLִןיִחיeרָעְמBת,kְָל'בַתE',יִנֲאַו
לLֶןֶהaָהֶאBרהzַָאלָבֲארֵמBא
,הֶזaָהֶזלelBLֶקןzֵיִלןִיpִַמ;םיִרֵחֲא
dיnֵַקְלe'.eכל"ת,הֶזaָהֶזלBLֶרְמeחְו
tָיֵרCרַמָאָקיאַמ,cְָליֵתיְיַמdLֶל
אָריzֵֶהְלeאָרqeיִאְלBdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲא
,תlBִמיLְzֵ.איָיְליtֵַלkְ:אָכָהְואָכָה
kְַלtֵנןָכיֵהיBיִאאָה,הֶזרָבָדהֶטtְאָכ
אָרzַaְְסִמLֶkִaַLְzBיִרְכָנ,אָרzַaְְסִמ

cְסָאeריֵבֲחַו.ןָכיֵה.איָיְל:יֵפְטרBaִכָרְבBתaְרָהקֶרֶפBהֶא)cַאָרֲהַנְליֵבְצַח,).חנף,kַםיִסָרֲח,איָיְליֵנְגLְבeהןָכיֵהְלםיִרBפיֱא:ןיִכְלBC.ןיֵא
'אֵצnִָיאG'לָבֲא,אָצְמִתאGבַתkָאGְו,'אֵצnִָיאG'רַמBלדeמְלzַ,ןיִיpִַמaַLְzBיkִאLֶHיִרְכָנ,LֶlְEְדאָיְמeדיֵוָהaַLְzB,cְיLֶkִיִרְכָנaְאlֶָארeסָאְדיִל
,aַLְzBיkִאLֶHאlֶָאdיnֵַקְלִדkְתeיָרֲחַאdיֵלֲעליaֵַקאָלְדaִםיִרֵחֲאלLֶתBאְרִלרezָמcְיִלןיֵא.אָריzֵיֶהְל.יֵאָקאLָיֵרַאְו:עַמLְַמיֵרְמַגְל
אָריzֵיֶהְל,יLַpְֵמe.אָרqeיִאְלאָרְקdיֵתlְיִמְלdָלביֵסָנְואָריzֵיֶהַארcַַהְמאzַpָאָבָרְלןַניִכְרָפe:'אֵצnִָיאG'ל"ת,רezָמcְןִיpִַמaַLְzBיLֶkִיִרְכָנ
ביִתְכe,)זהֵאְרתLַָרָפaְ'םיִמָיתַעְבELְִלeבbְלָכaְרBאENְְלהֶאָרֵיאG'.יֵנְמיִזיֵרE'zְְל''Eְל'רBאaִNְןיִלeבְגaִרַמֱאLֶpֶםMeִמ,dָלביֵסָנאָק
'GְלהֶאָרֵיאEְוץֵמָחGְלהֶאָרֵיאENְאBרaְלָכbְבeֶלE'aְָרָפLַתaֹניֵאםִאְו,אBְל'יאַהְלןָיְנִעE'aִבְגeןיִלbַaִֵאְריiָהי,cְאָהkְמָארָבeר,
zְהיֵנeְלןָיְנִע'Gִיאnָאֵצ',eרְדBLaֵיd'GִיאnְָלאֵצE',ףַאaְצָמeְלְצֶאיE,ניְיַהְוeLָרeִעיnְE,ְל'אָניֵמָאָקE',cְסָאץֵמָחןיֵאeֶארlָםִאאkֵןLֶlְE,
:ףיֵלָיאָלdיֵרְבַחֵמדַחcְ,):זףcַ(הָציֵבaְרַמָאְדkִ,יִכיִרְצCָרְציִמץֵמָחְורBאcִNְ,ביLֵָחָקאָלץֵמָחE'cְְל'איִהַהְו.LֶlBתֶאאֵצBמהzַָאלָבֲא
ןַניִרְמָאְדאָה.אָחיִנָה:תBריָיֲעָהלַעןֶהיֵתBנBזְמחַרBט]הןweיzִןיִליhִַמC,eֶלnֶַהתיaֵלLֶסיִיbַ.אָליֵחיֵנְבcִ:אָבָרלBLֶריִע.אָזBחָמ
cְִמMeיָרֲחַאםeסָאתeןאַמְל:רcְכרַמָאe'.ַרaִיLִעְמBיֵלרַמָאָקןdaְַקאָבָבnָא)cַָדָק,):אעףLִםיLֶַחiָביaְיָרֲחַאeַחןָתiָבי:

יִכָהְל

ד"מְלcִ,א"ָביִררֵמBאדBעְו.הָכאָלְמבַאdָליֵרָקcְִמ.תאָצָיקlֵַחְל
הָכאָלְמםLֵןיֵאcְןָויkֵ,ט"ויaְרeסָאהָיָהאG°הָתאְצָיואָלְל

ןַניֵעָבcְג"עא.יִרzBC,LְִמןַניִרְמָאיִאzBC.cְִמןַניִרְמָאאָל:ָהיֶלָע
לLֶהֶאBרהzַָאלָבֲא:)חCֶרBציֵוָהרֵעַבMֶnְהַמאָכָה,תָצְקםiBַהCֶרBצ
'רבַרָההLְָקִה.BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲא
CיִרְצַמאָלאָכָהN,cְְנ"יַיְלְרBאcְבֹקֲעַי
zְעַמְליֵאָרְקיֵרeבָגְויִרְכָניֵטBdַ,cְדַחֵמ
בbַלַעףַא.eהיְיַוְרzַןַניִטֲעַמְמ'Eְל'
cְִל'אָתָלְתE'kְיִביִת,aְקֶרֶפkָלLָהָע
.eהkelְיִכיִרְצcִעַמLְַמ).גכןnַָקְל(
eחָנְמִבBתaְַרקֶרֶפaִִייLְלאֵעָמ)cַזסף.

,יִביִתkְ'םֶכיֵתBסיִרֲע'יֵרzְ,רַמָאָק)םLְָו
.cֵLְקֶהיֵטeעַמְלדַחְו,יִרְכָניֵטeעַמְלדַח
eהיִמeaִדְמםיִרָפְסeiָםיִקbָדַח,יִסְר
kְסיִרֲעיֵדBםֶכיֵת,tֵריeLkְLִעיeיִערqַת
,הֶאְרִנןֵכְו.cֵLְקֶהתqַיִעְלדַחְו,רaְָדִמ
cִאֵר'ְבLִַהתיbֵח('זelִהלקןי:(cְָרLִןַני

:םֶכְתqַיִעיֵדkְ'םֶכיֵתBסיִרֲע'ֵמ

.יֵנְמיִזיֵרE'zְְל''Eְל'ביִתְכcִםMeִמ
tֵַה'יweסֵרְטְנ,kֵןָויcִיַיְמzַר

הLֶָקְו.'אֵצnִָיאG'ַאdיֵיְדE',Lְַל'
,dיֵפeג'Eְל'ִדאָרiִzeִמcְ,א"Lְaַָרְל
eניִצָמ,'אֵצnִָי]אG'[אleaְGיִפֲא
,י"ִררֵמBאְו.aַLְzBיLֶkִיִרְכָניֵטeעַמְל
cְִמואָליִא'Gִיאnְָל'ִמ,'אֵצE'אָל
יnֵַנאeהַהaַLְzB,cְיLֶkִיִרְכָנןַניִטֲעַמְמ
יֵתָאcְאָניֵמָאהָוֲהַו,אָביLֲִח'Eְל'
אָניֵדcְLָ,אLְzַָהלָבֲא.אָניִרֲחַאהLָָרְדִל
ןַניִטֲעַמְמdיֵתeעָמnַLְִמ,'אֵצnִָיאG'ַא
עַמLְַמ'EְלאֵצnִָיאaַLְzB,cְ'GיLֶkִיִרְכָנ
דBעלָבֲא.]ו'Eְל'אָניֵעaָיeצָמleaְיִפֲא
,'אֵצnִָיאG'ַאאָניֵדcְLָןָויB,kֵלהLֶָק
,LַרְדִמְלליֵעְלdיֵלCיִרְטְציִאיאnַַא
ףַא,'eכְוםיִלeבְגaִרeמָאָהרBאOְהַמ
NְאBמָאָהרeרaְָבzִםיLֶlְEַאיִאzָה
הLָָרcְואָליִאcְ,י"ִרץֵריֵתְו.'eכְוהֶאBר
cִ'NְאBר''NְאBמהָוֲה,'רBָליֵקd
םיzִָבBdַaְבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶיֵטeעַמְל
kְמBaִבְגeעַמְלאָלְו,םיִלeיִרְכָניֵט
LֶkִיaַLְzB.דְוBְקִה.קַחLַָרהaֵניezָם,
cְִבLeםceאָנְכיִרְצַמאָלאָתְכzְיֵאָרְקיֵר
'זbֵַהתיLִאֵר'aַLְzB.aְיkִאLֶHְוaַLְzBיִכְל
'EְדE''NְָנָגE''cְְתיaֵ'יbַaֵ):הלקןיelִח(
Cיִרְצַמאָלeהelְכaְ,םָתָהיֵתיְיַמcְאָבeטְו
.aַLְzBיkִאLֶHְלaַLְzBeיִכְלאָרְקדַחאlֶָא
אָכָהןָליlִַגcְןָויֵכcְ,א"Lְaַָרץֵריֵתְו
םLֶlְE,aְLeביLֲִחאָלaַLְzBיLֶkִיִרְכָנ
ceאָתְכzeיִרְצאָלCzְיֵאָרְקיֵר
eןַניִטֲעַמְמzַהיְיַוְרeןֵכְו.אָרְקדַחֵמ
בֹקֲעַיר"ההLְָקִהMֶהַמץֵרָתְלLֵי

cְאBְניַיְלְר"Nסיִרֲע'ֵמBט'םֶכיֵת(:
םָתָה

טפשמןיע
הוצמרנ

ץמחתוכלהמא"פ'יימאוכ
הכלהד"פובהכלההצמו
:טעןיואלגמסבא

הכלהםשד"פ'יימדגבזכ
ע"שוטםשגמסדגב
:אףיעסמת'יסח"וא

=
לאננחוניבר

ע"רדממ"שאבררמא
ץמחרועיבןיאמ"שתלת
אלבד"סיאדהפרשאלא
ט"ויבוליפאוהתיבשיהפרש
הנימ'יעמשוהפרשבאלש
יאדהתאציקלחלהרעבה
השעיתיתהתאציואללד"ס
ואליחדילץמחתתבשהד
ןנירמאאלמ"שוהרעבהד
ךרוצלהרעבההרתוהשךותמ
ר"ת:ךרוצלאלשימנהרתוה
אלרואשםימיתעבש
ל"תהמםכיתבבאצמי
ךלהאריאלרמאנרבכאלהו
םימיתעבשךלובגלכברואש
רומאהתאןתילןינמדע'וכו
הזלשרומאהתאוהזבהזלש
הרזגלרואשרואשל"תהזב
םיתבברואשרמאנהוש
אצמיאלרואשםימיתעבש
ןילובגברואשרמאנוםכיתבב
ךלובגלכברואשךלהאריאל
ןויכםיתבברומאהרואשהמ
לבברבועותיבביוצמאוהש
ןימטילבבואצמילבבוהארי
ןמתונודקפלבקילבבו
ןיסנכנןלוכוליאש'ירכנה
ןיאשותיבביוצמהרבדללכב
רבדאלאותיבבהאורםדא
ףאםלכןכוותיבביוצמה
המוןכןילובגברומאהרואש
ביתכןילובגברומאהרואש
התאיאךלשךלהאריאלהיב
לשהאורהתאלבאהאור
רואשףאהובגלשוםירחא
םירחאלשםיתבברומאה
רמרמא:רתומהובגלשו
'ונודקפלבקיוןימטילוכי
ןיאאצמיאלל"ת'ירכנהןמ
ותשבכאלשירכנאלאיל
אוהרצחבךמעיורשןיאו
ןומטאלךלצאאצמיאלש
ותשבכשירכנןודקפאלו
אלל"תןינמךמעיורשו
הילאיפלכ'ישקאו.אצמי
ןהןיכפוהמםירבדרמולכ
שארהןמךופההילאהשומכ
ןיכלהמהךרדבךלהמהלכש
ובנזוםינפלושארךלוה
ובנזךלוהךפוהמהווירחאל
םגךכוירחאשארהוםינפל
ךלהרסאםארמולכהז
ותשבכאלשירכנבהרותה
אוהשותשבכשירכנבו"כאע
רמא.רוסאיאדושךלשומכ
ירכנ'מולכךופיאייבא
רצחבךמעיורשוותשבכש
רוסאובושחאוהךלשומכ
אלשירכנףאשןינמאלא
רצחבךמעיורשוניאוותשבכ
אצמיאלל"תרוסאאוהש
אלםלועלרמאאבר.ללכ
רמולכיאקאשיראוךופית
םירבדהןינעהתלחתב
האורהתאיאךלשםירומא
םירחאלשהאורהתאלבא
רתומשאלאילןיאהובגלשו
ירכנלשוצמחתוארלךל
ןיאוותשבכאלשירכנבאלא
תלוכיךבןיאשךמעיורש
יורשוותשבכשירכנוענמל
שישפ"עאשןינמרצחבךמע
רתומשוענמלתלוכיךב
ךלשךלהאריאל'אנש
התאלבאהאורהתאיא
'ישקאו.םירחאלשהאור
אריתהארדהמאנתיאה
יארקינהעמשממרמולכ

י"שריטוקיל=
אלש.תאציקלחלהרעבה
דעהליקסבייחוניארמאת
ךכלתוכאלמלכבתבשללחיש
קלחלללכהןמהרעבההתצי
באאיהשתדחוימהרעבההמ
תרכהילעבייחוהכאלמ
לכףאהמצעינפבהליקסו
תומבי['וכהכאלמבאאוהש
אלללכמהאצישהרעבה.]:ו
)'כתומש(הכאלמלכהשעת
ךלרמולוקולחל,קלחל,תבשד
תובאמאיהשתדחוימוזהמ
בייחוןכשמבתישענהתוכאלמ
טרפשומצעינפבבותכההילע
באאוהשלכףאהדבלהל
דחאםלעהבןאשעםאהכאלמ
לכדתחאותחאלכלעבייח
ללכהןמאציוללכבהיהשרבד
אציומצעלעדמללאלדמלל
אציולוכללכהלעדמללאלא
.םרוגהרבד.].בסןירדהנס[
ליאוהיזחאלאתשהדג"עא
אוהןוממלםרוגהימקלו
ה"ד:טכןמקל[ימדןוממכ

.]ע"כד

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ב"עוא"עאכ:ביןמקל[)א
ףדתבש[)ב,].דלהרומת:זכ
,].טכ.גכןמקל[)ג,]נ"שו.ע
ה"ד.אכןמקל'סות'יע)ד
תועובשתופסותןייע[)ה,יאו
'סותו]רמושה"דףוס.דמ
,רומיאה"ד:בפמ"ב
,]נ"שו:טכףדןמקל[)ו
'סות'יע)ח,דזטםירבד)ז
ליעל)ט,ג"הה"ד.ביהציב

.לבאה"דב

ס"שהןוילג=
ךלךלרמאנשםושמ'מג
א"בטירב'יע.ינמיזירת
'סות:לבויבה"דאכןישודק
היהאל'וכוקלחלה"ד
ףדהציבןייע.ט"ויברוסא
יבגלעה"ד'סותא"עג"כ

:סרח

=
םלשהרואהרות

אGרֹאְֹשםיִמָיתַעְבLִ)א
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה
eטי,ביתומש[:ץֶרָאָהחַרְזֶאְב[
תַעְבLִתֵאלֵכָאֵיתvBַמ)ב
ץֵמָחEְלהֶאָרֵיאGְוםיִמiַָה
לָכaְרֹאְֹשEְלהֶאָרֵיאGְו
bְֶלֻבE:]ְו]ז,גיתומשGהֶאָרֵיא
תַעְבELְִלֻבbְלָכaְרֹאְֹשEְל
רָֹשaַָהןִמןיִלָיאGְוםיִמָי
םaַiBבֶרֶעaָחaְַזzִרLֲֶא
]ד,זטםירבד[:רֶקaַֹלןLBאִרָה

=
םינויצותוהגה

ם"רהמוהנשיאחסונ]א
ךפהמשם"רהמב'יעו,)ןוילג(
אלוץמחךלהאריאל,רדסה
ןושלכ,רואשךלהארי
זמרטוקליבאתיאןכו,ארקה
סרגיפלכךרעךורעב[]ב:גר
ןיכפוהמםירבדשוריפהילא
שארהןמךופההילאהשומכ
:ח"רבה"כו)ןוילג(]'וכ
יברירבדףיסוהלשי]ג
ידכא"נ]ד:)ש"שר(יסוי
ן"רבוי"תכב]ה:)ןוילג(
לעםתונוזמןוקיתחרוט
י"כןוילג]ו:תורייעהינב
אלאךלידשדג"עאו
לבריפשןנישרדאצמי
אצמיאלדאנשילדןימטי
נ"אןומט'יפאעמשמ
אלאידהבביתכאלדמ
ןייעו,ס"קד(ךלאצמי

:)א"שרהמ
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