
.זםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

dיֵוlָיִעןָנaַָרְדאָרqeיִאcְןָויkֵ.תיdaְLִיֵלhְַביִנְו
kִאְדBואָלְו,אָיְמָדאָתיְיַרaְִרLeיֵתdאָמיְיָק
'ררַמָאלcֵיbִבַררַמָאcְ)א.ליhֵַבְמיֵצָמאָלְו
תBעMֵLLִָמcֵLַקְמַהא,בַררַמָאףֵסBירaַאיiִָח
eיִפֲא,הָלְעַמְלleaְיִחhֵקיeְרcִחןיֵא,אָתָיְנBLְLִןי
ליhֵַבְמיֵצָמאָלאָרqeיִארַתָבְלe.)בןיceLִיwִַל
LָרְדnִַהתיֵבaְבBLֵיהָיָה,אָיְנzַאָהְו,dיֵל
.aBִלBaְלhְַבְמ,BתיBCaֵתaְץֵמָחLֶiֵLרkְַזִנְו
תLַaָאָמָלaִLְ.בBטםBידָחֶאְותLַaָדָחֶא
תBיְהִלרNָָעהָעaְָרַאלָחLֶןBגd,kְָלתַחLְkַַמ
aְLַaֶָא,תlָיאBטםBבaָיִארַתqeהאָרeא.
דיִמְלַתaְבאָכָה,בֹקֲעַירaַאָחַאבַררַמָא
הqָיִעLֶiֵLרkְַזִנְו,ןַניִקְסָעaBַריֵנְפִלבBLֵי
,ץיִמְחzַאLֶnָאֵריָיְתִמB,eתיBCaֵתaְתֶלbְֶלeגְמ
אָקְיcַ.ץיִמְחַתcְיwַnֵיִמdיָלליhֵַבְמeםיֵדָק
.LָרְדnִַהתיBCaֵתaְבBLֵיהָיָהיֵנָתָקcְ,יnֵַנ
Lְיִמעַמpָd:ַררַמָאaָהaַהבַררeרַמָאאָנ
.תֶרezֶמהvַָמהָתְבָרLֶןָויkֵ,הtְLָיִעLֶתtַַה,בַר
יkִ,איִהץֵמָחְדaָdעַדָיcְאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵה
יִאaָdןַניִעְדָיאָלְדאlֶָא;יֵוָהיאַמהvַָמהָתְבָר
הָתְבָריkִאָיְריִאיאַמ,אeההvַָמיִאאeהץֵמָח
רַתaָליִזיֵניnֵַנהvַָמהָתְבָראGיlekִיִפֲא,הvַָמ
aָאָליִמ.אָרְתzְעָמג)ג,ןַנBתLֶpִאְצְמeיֵנְפִל
,תִיaַַהרַהaְ.רNֲֵעַמםָלBעְל,הָמֵהaְיֵרֲחBס
;רNֲֵעַמ,לֶגֶרָהתַעaִLְ,םִיַלeLָריaִ.ןיelִח
aִLְמְירָאBַהתMָח,הָנelִבַררַמָאְו.ןיLְהָיְעַמ
aַה,אָמְעַטיאַמ,אָריֵזרBְוליִאLeרְייֵקeLָםִיַל
'יִרְמָאאָמְלַא.םBילָכaְדkַaְֵתִהְלןיִיNeֲע
,eהְניִניֵניִרֲחַאיֵנָהְוdיֵליִלְזָאיֵאnַָקיֵאnַָק
יאַהְוליֵזָאאnַָקאnַָקאָמיֵניnֵַנאָכָהד
cְיִאָהcָהאָנeא.LָאָכָהיֵנאcְיִעteLָdמBַחיִכ
הָתְבָריd,kִיָוlָיִעַחיִכBמteLָdיִעיִא.dיָוlָיִע
הָתְבָרLֶאָמיzֵאָל,הaַָררַמָא.יֵוָהיאַמהvַָמ
אָכיִרְצאָל.אָטיtְLִיִכָהיִא.dיָוlָיִעהvַָמיֵמְיeבָרLֶהאָמיֵאאlֶָא,הvַָמ
cְיִעteLָdרְמeaֶהַמ.הeאָמיֵתְד,kֵןָויcְיִעteLָdרְמeaֶיִאהbַlְיִמאָיlְאָתcְַוcַיא
לkָןַניִרְמָא,dיָוlָיִעהvַָמיֵמְיeבָרLֶןָויkֵ,ןָלעַמLְַמאָק;אeהאָיlְַעְמץֵמָח
רַתaָןַניִלְזָאיִמe.יֵפְטאLְָפָעְוdיָוlָיִעאָדeLְהָפָאאָמיִמֲחאָמֲהַנאָמBיְואָמBי
aָאָהְו,אָרְתzַַר,אָיְנaִייBיֵסaַהְירeאהָדBו,רֵמzֵהָביLֶpִLְzַnְLeaָdעְמBת
.רNֲֵעַמ,רNֲֵעַמבBרםִא;ןיelִח,ןיelִחבBרםִא,רNֲֵעַמתBעְמeןיelִח
,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,קָחְצִירaַןָמְחַנבַררַמָא.אָרְתaָרַתaָליִזיֵל,יאnַַאְו
kְגBןLֶpִLְzַnְLeaָdעְמBחתelִןיeעְמBֲעַמתNֵיןיֵאְו,רBןֶהֵמהֶזיֵאַעֵדaַqBף.
ןBגkְ,רַמָאאtָtָבַר.ןיִרaeיִצןיִרaeיִצLֶpִLְzַnְLeaָdןBגkְ,רַמָאדיִבְזבַר
cְִאLְzְדחַכ(aְגenָהְיבַררַמָא:אeַה,הָדaBיִרָצקֵדCLֶiְֵרָבC.ֵרָבְמיאַמC.
dיֵמMְִמרַמָאאtָtָבַר.ץֵמָחרֵעַבְל)]ארֵמBא(,אָבָרdcְיֵמMְִמרַמָאיtַtֵבַר
cְלַע,אָבָרaִעיeץֵמָחר.aִרֵעַבְלkelֵאָלאָמְלָעיtְיִגיִל,cְַוcַַהְליאaַָמאLְעַמ;

kִי

,LֵLתlִַחְתaBaִִלaְלhֵַביִלםָדָאלָכְלןָנaַָרeנwְַתיִל.תיdaְLִיֵלhְַביִנְו
cְַהLְzָאָלאtָLַע,cְיִאkִָזאkָרBטןeאָב,LֶסָעיֵרֲהeקaִNְתָפיֵרB:kֵןָוי
cְיִאqeַרְדאָרaָןָנ.cְִמMֶרְבָעeֵמָחLסָאeרaְַהיֵרְבִדְלץֵמָחkֹל:
kִאְדBניֵאְו.יֵמָדאָתיְיַרBLֶlBַבְמיֵצָמאָלְוhֵיֵללdaְִלaB,ןָויֵכְוcְסָח
:dיֵלֲערַבָעאzְָרdteיֵליֵהLְַמdeיֵלֲע
.הָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמ:הMִָא.cֵLַקְמַה
:אeהןָנaַָרְדאָרqeיִאLֵL,cְתlִַחzְִמ
םיִחְמvBַה.אָתיָיְנcְִרeקיhֵיִחleaְיִפֲא
aְָק.טַרָרֲאיֵרָהLִיִפֲאַו,דֹאְמםֵהןיle
eאaָםִאןיwִceLִַלןיBLְLִחןיֵאיִכָה
רqeיִאיֵתָאcְבbַלַעףַאְו.םִיַמםֶהיֵלֲע
עַקְפַמcְLֵLeןָנaַָרcְץֵמָחתַאָנֲה
,אָמְלָעְלLיִאתLֵֶאיֵרLְָוהָרzBיceLֵיִק
לkֹ,)הןיִתְכeדהnַָכaְןַניִצְרָתְמאָה
cִַקְמcֵLַאcְַעzַָרְדאaַָקְמןָנcֵL,רֵקְפֶהְו
aֵתיcִריִקְפִהםֵהְו,רֵקְפֶהןיeמָמBנB:
יֵנtְִמe,הָציִמְחֶהאLֶH.תֶלbְֶלeגְמהqָיִע
םeקָללBכָיןיֵאaBַרדBבkְתַמיֵא
.dָללhֵַבְמeםיֵדָקd:cְָתBפֱאֶלְוCֵליֵלְו
aְִלaB,cַאיִהןיִיַדֲעaְִרLeתB,LֶHא
ןיִיַדֲעcַ.יnֵַנאָקְיcַ:ויָלָעהָרְסֶאֶנ
Gהָציִמְחֶהא:cְיהָיָהיֵנָתָקBLֵבaְתיֵב
לBכָיןיֵאLֶיֵנtְִמעַמLְַמL.cְָרְדnִַה
,aBִלdaְָלhְַבְמאeהםMִָמCֵליֵלְוםeקָל
תיֵבaְבBLֵייִלהnָָל,רeמbָץֵמָחaְיִאְו
הַמיeנtָהָיָהםִאleיִפֲאַו,Lָרְדnִַה
aְדָיBֲעַלNBיתBַה,רֵתLְaָהָתaְבֵל
BדָיkְLֶiֵLaְיאcַַואlֶָא;Bרeעיeaִהֶז
הָיָהםִאdָתBפֱאֶלBדָיְבe,יֵאָקןwֵַתְל
tָנeה,יBְוליִאGןיִיַדֲעהָציִמְחֶהא.eִמMeם
,LָרְדnִַהתיֵבaְבBLֵיטַקָנבBטםBי
eְדLַaִָמתzBאָמְקaְץֵמָחbָמeרeְרַאְבaָהָע
ןָויkֵ:תaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָע
Lֶַמהָתְבָרvִָנםִא,ד"סק.הLְzַnְLe
aְזהָביֵתBַמvָיהBןַניִלְזָא,ץֵמָחֵמרֵת
aָררַתeaָאeמezֶר:תֶרBאבBיֵלְכaָNָר
aִריeLָםִיַלkָמְילBַהתMִָמהָנnְעBת
eיָהאLֶHיִפְל.ןֵהיִנLֵרNֲֵעַמ
יִנLֵרNֲֵעַמתBעְמלkָלBכֱאֶלןיִקיtְִסַמ
Lֶlָןֶהaָנְו,לֶגֶרBאןיִנְתBריִעָהיֵנְבִלםָת
aְטBאןֵהְוהָאָנֲהתַבBאםיִלְכBםָת
aִדְקeMָיִעְו;ןָתwַעְמתַליִכֲארBת
,ןֶהֵמןיִאיִבְמeיָהםיִמָלLְ,רNֲֵעַמ
kִןָלאָמיְיַקְדaִחָנְמBת)cְַלִה,).בפףkָC
BלLֶiֶLןַמְזלָכcְ,תBמֵהaְןֶהֵמןיִחְקBל
תBעְמאיִצBמBניֵארNֲֵעַמתBעְמ
אLֶnָרַמיֵמְלאkָיִאcְבbַלַעףַאְו.ןיelִח
,ןֵהןיelִחתBעְמeeלְפָנרֵכnBַהדiִַמ
תִיaַַהרַהaְ:אָרְמeחְלאָרqeיִאקֵפְס
,לֶגֶרָהתַעleaִLְיִפֲאַו.ןיelִחםָלBעְל
LֶiֵLעְמBֲעַמתNֵרְמרeaִןיaִריeLָםִיַל
eהְלןַניִקtְַסְמאָל,ןיelִחתBעnְִמ
aְֲעַמNֵר,cְןַניִלְזָאaָררַתeaְָדאLַzָא,
םֶדBקאlֶָאלeפְנאָנcָיִאָהואָלןַניִרְמָאְו
הָנMַָהתBמְירָאaִLְםִיַלeLָריִבe.לֶגֶרָה
;ןיelִחריִעָהתBעְמבBרcְ,ןיelִח
eִבLְֲעַמלֶגֶרָהתַעNֵר,kְֵרָפְמִדLאָמְעַט:
לָכaְדkַaְֵתִהְלםיִיNeֲעםִיַלeLָרְייֵקLeְוליִאBה:תִיaַַהרַהaְןיִאָצְמaַpִןָרָמֲאַדkְ,לeפְנלֶגֶרָהםֶדBקןַניִרְמָאאָלְו,רNֲֵעַמלֶגֶרָהתַעaִLְ.םַעhַהַמ
ןיֵאLֶדBעְו,BרָפֲעֵמzBְדaַַכְמַחeרָהְועLetְָמאeהzBCLִֶמ,תִיaַַהרַהלָבֲא.דaeיkִתַעaִLְיִחְכLְzִַמeוֲה,לֶגֶרָהםֶדBקלeפְניִאְו,טיhִַהיֵנtְִמ.םBי
תBביzֵםַתְסe,eדְזָאיֵאnַָקיֵאnַָקןַניִרְמָאדkַaְֵתִהְליNeָעֶהרָבcָלָכaְאָמְלַא.דkַaְֵתִהְליNeָעBניֵא,)וויָלְגַריbַaֵלַעLֶקָבָאaָסָנְכִנםָדָא
LֶnִLְzַnְLִןיaָנ,ןיִלָכֳאןֶהBאִרןיִלְטLBאִרןLBןkְיֵדLֶHַעְתִיאtְLe,לָכְוLֶkֵבן[cְִמqְאָמָתaְָקָדdאהֶזBְרַאְלרaָָעהָעNָיאַהְו,רcְאיִהאָרְתָבeַמvָה
'יִפֲא.אָטיtְLִיִכָהיִא:חַסtֶַהסַנְכMֶpִִמetָLעְמתBיְהִליeאָרְו.הnַvַָהיֵמְיeבָרLֶ:אeהץֵמָחְוםיaִַרםיִמָיהֶזאeהיֵרֲהd.LֶיֵלֲעַחיִכBמ:איִה
ןיִרaeיִצ:אָרְתaָרַתaָאָלְוןַניִלְזָאאeaָררַתaָאָמְלַא.ןיelִח:LְzַnְLeaָdִנ.ןיelִחבBרםִא:איִההvַָמאָהְוdָקָדaְיאcַַואָמָתqְִמcְ,אkָיֵלקֵפָס
BLחָלLֵיcְםMeִמ,eהְניִלְקLַאָהיֵאnַָקcְאָרְתaָרַתaָליִזרַמיֵמְלאkָיֵלcְ.אenָגaְ:דָחֶאםBיְבB,eזתיִוָזaְןיelִחלLְֶו,BזתיִוָזaְרNֲֵעַמלLֶ.ןיִרaeיִצ
LֶnָאaַbenְָוןַמְטִנאGאָראeהe:aִרֵעַבְלkelֵאָלאָמְלָעיtְיִגיִלcִַהְלaַָמאLְְו.עַמLַtִריcָיֵמ,cִקהָכָרְבBֲעםֶדNִiַַהתיnִהָוְצaָןַניֵע,kְַקְלִדnָן:

אָרwָיִעֵמ

יֵלְתִמְלאkָיִאcְפ"עא,ה"פ.רNֲֵעַמםָלBעְלהָמֵהaְיֵרֲחBסיֵנְפִל
aַnBרֵכkְמBaַlBִמ,ַחֵקqְאָקיֵפzָחְלןַניֵלeי"ִרְלהֶאְרִנןיֵאְו.אָרְמ,

cִמְסBCעיִמeחְדאָטelִןיcִLְעָמרָאBְלַפְלתbָמְדאBרל"הְו,רֵכeaָא
לַעםיִדְמBעםָדָאיֵנaְהnַָכcְ,אeaָרeוָהםיִחְקBלcְ,י"ִררֵמBאְו.רzֵיֶהְל

aְנְקִלתַחַאהָמֵהBת:aְַהרַהaַתִי
Cַאיֵה,י"ִרהLְֶקַמ.ןיelִחםָלBעְל
הֶאBרָה'ֶפaְרַמָאאָה,םeLָאְצְמִנ
)aְכָרBבסת:(,Gִיאkָסֵנaְַהרַהaַתִי
aְעָמBַהתvְרeרBתaִניִדְסBאְו.]גBרֵמ
ןָאBNְנְדאָכיֵהאlֶָארeסָאBניֵאcְ,י"ִר
aְאָיְסֶהְרַפaִניִדְסB,cִהיאַנְגeא,cְהֶאְרִנ
kְהBֵלCLָחְסִלםBלָבֲא,הָרaְאָעְניִצGזא(:

הLֶָק.םBילָכaְדkַaְֵתִהְלןיִיNeֲע
םcַקֶרֶפaְןַניִקqְַמcְ,י"ִרְל

אָצְמLֶpִץֶרLֶיbַaֵ)םLְָו:ונהcִָנ(הpִcַָה
aְבָמBתָקְזֶחןיֵא,יBְתִמkַaֵֶאדlָלַעא
אeהLֶץֶרcְLֶ,ץֵריֵתְו.הָקיִדaְיֵדְי
aְָדֲעַכLָתָקְזֶחןיֵאהBkָלkָCְתִמkַaֵד

kְמBaְעָמBד:)חת[

aִרֵעַבְלkelֵאָלאָמְלָעיtְיִגיִל
cִַהְלaַָמאLְִמ.עַמkָןא

יֵנְפִלCֵרָבְל]הא"LְaַָרCיִרְצַמהָיָה
הָליnִַהרַחַאְליִאB,cְסיִנְכַהְלהָליnִַה
אaַָהְלBסיִנְכַהְלB,cִתָכְרִבaְרLַwְֵי
רֵבBעCֵרָבְלCיִרLֶvָ,דBעְו.עַמLְַמ
קֶרֶפְבcִ,ת"רְלהֶאְרִנאGְו.BתיNִiֲָעַל
)םLְָו:זלקףcַתLַaָ(הָליִמcְרֶזֶעיִלֱא'ר
zַַה,אָיְנnָאלBַהלַעו"בקארֵמnִהָלי.
רַחַאְלעַמLְַמ.BסיִנְכַהְלרֵמBאןaֵַהיִבֲא
Bסיִנְכַהְלcִג"עא.BמBקְמהָליnִַה
תאֹזלַעאcְG,הLֶָקאG,אaַָהְלעַמLְַמ
ַחLַaְֵמאlֶָא,CֵרָבְמויLְָכַעהNֲָעpַַה
eמBה"בקַהְלהֶדLֶvִeָנeַהלַעnִהָלי
kְLֶzָדָיְלאֹבBיִתְו.]וwְנeָהkַָגְל,ןאlBת
eהְלBַעיִדLֶfBַהnֲִעַנהָליNְָלהLֵם
םLְֵלאGְו,ז"עםLְֵלאGְו,eנֵרְצBי
ןיֵאְו.)יםיfִִרbְרַהםLְֵלאGְו,)טאָנְרeמ
םBקָמaְאlֶָאBתיNִiֲָעַלרֵבBעCֵרָבְלCיִרָצ
LֶעָהBNֶַההnִההָוְצeֵרָבְמאC,לָבֲא
kְLֶnְֵרָבCרֵחַאGעַדֵתְו.א,Lֶיֵרֲהaְִרkַת
:ןיִסeריֵארַחַאאlֶָאCֵרָבְמBניֵאןיִסeריֵא
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ז

kִיtְיִגיִלaְלַעaִעיeיִעֵמרַבָסרַמ,רwָאָר
eCרaָ,יִביִתיֵמ.עַמLְַמאaַָהְלס"מe,עַמLְַמ
םָתָה.הָליnִַהלַעeנeִָצְוויָתBְצִמeaְנcְLִָקרLֲֶא)א
eהיִאואָלcְאיbִַסאָל,לeמָלאָמיֵנ,אָמיֵניִכיֵה
יִכָהןיִא.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמןaֵַהיִבֲא.ליֵהָמ
ויָתBְצִמeaְנcְLִָקרLֲֶאeCרaָ,יִביִתיֵמ.יnֵַנ
,אָמיֵניִכיֵהיnֵַנםָתָה.הָטיִחMְַהלַעeנeִָצְו
.טֵחLָ]אeהיִאואָלcְאיbִַסאָל,טBחLְִלאָמיֵנ
tֶָדָקְוחַסLִיִאיאַמםיkָיִכָהןיִא.רַמיֵמְלא
Cֵרָבְמ,BמְצַעְלבָלeלהBNֶעָה)ב,יִביִתיֵמ.יnֵַנ
Lֶניָיֱחֶהeִקְוiְנָמeִהְוbִנָעיeַלfְַהןַמfֶלָטְנ.הB
eנeִָצְוויָתBְצִמeaְנcְLִָקרLֲֶארֵמBא,aBתאֵצָל
אָנcָיִעְבcִםָתָהיֵנאLָ.בָלeלתַליִטְנלַע
אָצָי,aBתאֵצָל,יִכָהיִא.dיaֵקַפְנdֵהaְְגַאְד
aBיִמaָיֵליֵעd.ַניִכָהןיִאnֵג,י(eִמMeםcְאָק
aָיֵלאָפיֵסאָנְתיִמְליֵעLֵבaַqekָה,zְאָנ
הBNֶעָה)ד,אָפיֵסיֵנָתָקaB.cְתאֵצָליnֵַנאLָיֵר
eניָיֶחֱהLֶ'ההzַָאeCרaָרֵמBא,Bמְצַעְלהekָס
,aָdבLֵיֵלסַנְכִנ.הfֶַהןַמfְַלeנָעיbִִהְוeנָמiְִקְו
eנeִָצְוויָתBְצִמeaְנcְLִָקרLֲֶאeCרaָרֵמBא
.ץֵמָחרeעיaִלַעאָתְכְלִהְוא.הaַqekָבLֵיֵל
cְכelֵיִעֵמאָהיִמאָמְלָעיwָאָרaָרָבְלןַניֵעeיֵכ,
לkָב)ה,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַררַמָאcְ.ןָלָנְמ
יאַמ.ןָתיNִiֲָעַלרֵבBעןֶהיֵלֲעCֵרָבְמתBְצnִַה
.אeהיֵמceְקַאְדאָנMָיִלרֵבBעיאַהcְעַמLְַמ
ץָרiַָו')אאָרְקרַמָאcְ,קָחְצִירaַנ"ררַמָא
יaַiֵַא.'יkeLִַהתֶארֹבֲעiַַורkִkַָהCֶרcֶץַעַמיִחֲא
א"עבאְו.'םֶהיֵנְפִלרַבָעאeהְו')ב,אָכָהֵמרַמָא
.'םLָאֹרaְ'הַוםֶהיֵנְפִלםkְָלַמרֹבֲעiַַו')ג,אָכָהֵמ
aֵח,יִרְמָאבַריeַהןִמץhְְוהָליִבLBרָפ.
aִLְהָליִבְטאָמָלcְַאkַzִֶא,יֵזֲחאָלאָרְבַגיlָא
LBיִכְו.ט"מרָפzִֵמאָמיMeםcִיִמאָמְליwַאָלְקְל
zְיִפֲאיִכָהיִא,הָעיִקleLְהָטיִחeַנהָליִמnֵי.
דַבְלaִהָליִבhְַהןִמץeחג,אcְָסִחבַררַמָאאlֶָא
Bתיiִָלֲעaַ,הָלָעְולַבָט)ו,יִכָהיnֵַנאָיְנzַ.רַמzְיִא
לַעeנeִָצְוויָתBְצִמeaְנcְLִָקרLֲֶאeCרaָרֵמBא
.יlֵיִמיֵנָהאָנְמ:'eכְורpֵַהרBאְל:הָליִבhְַה
,הָאיִצnְִמהָאיִצְמeנְדַמָל,אcְָסִחבַררַמָא
eיִחֵמהָאיִצְמteN,יִחְוteNיִחֵמteN,יִחְוteN
ביִתkְ,הָאיִצnְִמהָאיִצְמ.רpִֵמתBרֵנְו,תBרpִֵמ
,'םֶכיzֵָבaְאֵצnִָיאGרBאNְםיִמָיתַעְבLִ')דאָכָה
eַחְיַו')הםָתָהביִתְכtֵNaַbָדBלֵחֵהלeַבwָןֹט
kִlַָוהiִnָאֵצ'.eיִחֵמהָאיִצְמteNcִיֵדיd.יִחְוteN
תֶאtֵNַחֲאאיִהַהתֵעaָ')וביִתְכcִ,תBרpִֵמ
NֵפBח,םָדָאתַמLְִנ]'ה[)םיִהGֱא(רֵנ')זביִתְכcִ,רpִֵמתBרֵנְו.'תBרaַpֵםִיַלeLָרְי
kָז.'ןֶטָביֵרְדַחל(zִָי'ריֵבְדאָנLְד"ייֵליֵל,לאֵעָמaBאְלץֵמָחֶהתֶאםיִקְדBר
רBאNְםיִמָיתַעְבLִ'רַמֱאLֶpֶ,רָבcַָלרֶכֵז,רָבcַָלהָיָאְרןיֵאLֶיtִלַעףַא.רpֵַה
Gִיאnָאְו,'אֵצBַחְיַו'רֵמtֵNaַbָדBלֵחֵהלeַבwָןֹטkִlָאְו.]ב'הBרֵמ'aָאיִהַהתֵע
.'NֵפBח,םָדָאתַמLְִנ]'ה[)םיִהGֱא(רֵנ'רֵמBאְו.'תBרaַpֵםִיַלeLָרְיתֶאtֵNַחֲא
אָלאָנָמֲחַררַמָאָקcְ,אeהאelָק'איִהַהתֵעaָ'יאַהאָמיzֵיִכְו.רֵמBאְויאַמ
aָָלאָנְקיֵדdaִריeLָםִיַלaִהְנBבֲאַדאָרeהָקcִיִפְנLהְנBטאָרeֶא,אָבlָאaִהְנBאָר

:'םָדָאתַמLְִנ'הרֵנ'עַמLְאzָ,חַכLְzְִמאָלרָטeזןBֲעַוחַכLְzְִמהaַָרןBֲעcַ,יֵפְטאָרBהְנרָטeזcְאָגָרLְִד
zָנeַרaָןיֵאד)ח,ןָנaBןיִקְדGאְלאBַחַהרnְָוהGאְלאBַהרlְְוההָנָבGאְלאBבֲאָהרeֶאהָקlָאְלאBַהרpֵר,
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אָהcְ,קַדaָאGןיִיַדֲעיֵרֲהַו,יzְִרַעיLֶaִרeעיaִלַע.עַמLְַמאָרwָיִעֵמ
aְקהָכָרBםֶדaְאיִההָקיִד.aִעיeניְיַהרeַנnֵיaְמָלאָמיֵנ:הָקיִדeל.
aִִמְתiַָמ,הLְעַמcְאBתBרBַהאֵפnָתֶאלkָלaְצריִעָהיֵנeeָמָל]גהeתֶאל
,תֶלehֶמהָוְצnִַהויָלָע.ליֵהָמeהיִאואָלcְיbִַסאָליִכְו:הfֶַהקBניzִַה

ןָרָמֲאַדkְ,לehָמויִבָאלַעאGֲהַו
aְִקceLִןיtֶַקקֶרnָרָקאBסְלבBפBט(.
ץֵמָחֶהלַעaַלַעהָוְצִמ,רeעיaִלָבֲא
,BתיaֵקֵדLaBיִאָוLיִאלָכְו,תֶלehֶמ
אָמיֵנאָלרֵעַבְלרַמBללBכָיְדאָכיֵהְו
יאַמןaֵַהיִבֲאןַניִכְרָפe:רeעיaִלַע
רַבָעLְֶלהָליnִַהלַעיִא.רַמיֵמְלאkָיִא
יאַמ,לeמָלרַמBלBלרLְָפֶאהֶזְו,עַמLְַמ
רַמיֵמְלdיֵלןַניֵרLָיִכיֵה,רַמיֵמְלאkָיִא
Cיִרָצ.יnֵַניִכָהןיִא:הָליnִַהלַע
םיִלָעaְַה.םיLִָדָקְוחַסtֶ:לeמָלרַמBל
BדָיCַמָסְו')אאָרְקiִַו(ביִתְכee,cִַטְצִנ
:רַבָעLֶלַעCֵרָבְמd.eיaֵקַפְנ:'טַחLְָו
אaַָהְליnֵַנ.רeעיaִלַעאָתְכְלִהְו
יִבֲאאָנLְאָליnֵַנהָליִמיaֵַגְו.עַמLְַמ
אaַָהְלאָהcְ,אָמְלָעLcְָניֱאֵמןaֵַה
:יֵמcָלeמָלkְיnֵַנהָליִמלַעְו,עַמLְַמ
,'יkeLִַהתֶארֹבֲעiַַו'Bמkְ,םֶדBק.רֵבBע
םkְָלַמרֹבֲעiַַו':םBלLְָבַאתַתיִמB,aְמָדְק
יkַzִַאL:cְאֹרCaְֵליֵלםיcְִקַי.'םֶהיֵנְפִל
יֵלֲעaַתַליִבְטןBגkְ.יֵזֲחאָלאָרְבַג
):כףcַ(תBכָרְבaִןָלאָמיְיַקcְ,יִרֶק
LֶסָאeרaְיֵרְבִדzBהָרeהָכָרְבִב,cְאָרְזֶע
zִיwֵיֵרְבִדְלןיִיָרְקיֵלֲעַבְלהָליִבְטן
zBהָר,eִמMeהַהםeהָליִבְטאzַweןaְלָכ
eנְדַמָל:ףqBַבְלןָתָכְרaִתBליִבhְַה
הָאיִצnְִמץֵמָחaְהָרeמֲאָה.הָאיִצְמ
הָאיִצְמe:ןיִמָיְנִבcְַעיִבaַbָהָרeמֲאָה
לLֶהָאיִצְמdָתBאְו,רַמBלteN.kְיִחֵמ
aִיִחֵמןיִמָיְנteNמָאָהeָלְצֶארd,cְהַמ
nְהָאיִצLֶלbָיִחי"עַעיִבteN,ףַא
teNיִחְו:teNיִחי"עץֵמָחתַאיִצְמ
רַחַאְל.תBרpִֵמteNיִחְוteNיִחֵמ
LֶlְָדַמzָLֶיִחי"עאיִהteN,זֲחBר
eמְלBיִחַההֶזדteNיִחֵמteNLֶkָתeב
aִריeLָםִיַלLֶהeאaְרֵנBת,kְביִתְכִד'aָתֵע
:'תBרaַpֵםִיַלeLָרְיתֶאtֵNַחֲאאיִהַה
רֵנ'יִדיִחְירֵנaְביִתְכcִ.רpִֵמתBרֵנְו
יֵרְדַחלNkֵָפBחםָדָאתַמLְִנ]דםיִהGֱא
:יִלהָמְלאָהLֵרָפְמdיnֵַקְלe,'ןֶטָב
LֵרָפְמאLְzַָהְו,ןַניLְִרָפְדkִ.רָבcַָלרֶכֵז
אlֶָאאָתיֵלnָLַמהָיָאְרe.אָכיֵהיֵאָרְק
הָרzBיֵרְבִדcְ°,אָמְלָעaְאzְָכַמְסַא
ליִקֲאcַ.אeהאelָק:eהְניִנהָלaַָקיֵרְבcִִמ
dיָקcְְבִנאָלcְםִיַלeLָרְייbַaֵאָנָמֲחַר
aַבֲאeֶאהָקlָאaְאBְליִה,ןָטָקרkָC
אzָ:לֵקָהְלdיpָיִמץֵמָחןַניִפְלָיאָל
Lְאָרְקיאַהֵמ.עַמcִַעְמהָקיִדְבlַאָתיְי
:'ןֶטָביֵרְדַחלNkֵָפBח'ביִתְכcִ,איִה
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kִיtְיִגיִלaְלַעaִעיeְלרַבָסרַמרLֶַמרַבָעLְעַמ.tֵֵריLְל,ת"רLֶרַבָע
אGיִאcְ.אaַָהְלתָצְקיnֵַנעַמLְַממ"מלָבֲא,אaַָהlְִמיֵפְטעַמLְַמ

לeמָלאָמיֵנ,eCמָסaְרַמָאָקיִכיֵהכ"א,רַבָעLְֶלאlֶָאאaַָהְללָלkְעַמLְַמ
:רֶקLֶרַמאֹיןwֵַתְלןיִעְדBיeנָאןיֵאLֶליִבaִLְיִכְו,ליֵהָמeהיִאואָלcְיbִַסאָל

לַעcְ.ליֵהָמeהיִאואָלcְיbִַסאָל
.סֵרְטְנweַהLֵריֵפְדkִ,לehָמבָאָה

תֶאלeמָלCֵרָבְמםיִרbֵלnַָהלָבֲא
BמkְלeמָלביiַָחCֵרָבְמַהLֶ,)יםיִרbֵַה

:לnַָהבָאָה

aְיִעcְָגַאְדאָנaְֵהdקיֵפְנaֵיd.
Cַאיֵהקַפְנcִןָויkֵ,ת"אְו

רֵבBעCֵרָבְלCיִרָצאGֲהַו,Cֵרָבְי
קַפְנcִג"עא,י"ִררֵמBאְו)כ.BתיNִiֲָעַל
ַעֵנְעַנְלCיִרLֶvָ,הָוְצaַnִקֵסBעיkַzִַא

aִַהתַאיִרְקlֵס(לekָזלה:(:

תאֵצָל.dיֵליֵעaָיִמאָצָיתאֵצָל
ןיִיַדֲעאָצָיאLֶHעַמLְַמ

aְאBָתdהָליִטְנ,eַמLְkַָלתַחdkְLֶכָפֲהB,
kִיִרְמָאְד'aְסekָה)cַבמף.(cְניֵאBיBאֵצ
תאֵצָלאBLֶHלָטBLֶpְא,BתָליִדCbְֶרֶדאlֶָא
aBaְאBָתdהָליִטְנ.eְכLֶנםָדָאBללֵטeבָל
ןָויkֵי"ִרLֵריֵפְדB,kִכְפָהְלCיִרָצןיֵא
LֶvָיִרCַעֵנְעַנְלaְַהlֵא,לBִמMeםLֶניֵאB

:)להָליִטְנdָתBאaְתאֵצָלהֶצBר

לBכָי.ץֵמָחרeעיaִלַעאָתְכְלִהְו
הֶזףַאLֶ,ןkֵרַמBלאeה

אָקְוcַאBLֶnָא.אaַָהְלעַמLְַמןlָLBַה
.תBכָרaַaְםַעַטLֵיְו,ץֵמָחרeעיaִלַע
:תBכָרaְַהלָכְלםַעַטאָצָמאGי"ִרְו

םaְLֵח"ַררֵמBא.הָליִבhְַהלַע
אָלcְ,רbֵתַליִבְטaִאָקְוcַ,ןBאbַָה

רַמיֵמְליֵצָמאָלcְ,הָליִבְטםֶדBקיֵזֲח
רָאLְלָבֲא;אeהיִרְכָניkַzִַאe,cְנeִָצְו
,aBאֵצiBַכְויִרֶקלַעaַןBגkְ,הָליִבְטיֵביiַָח
יִמקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדC.kִֵרָבְלרezָמ
LֶnֵתB)cַהְנ,).בכףeאָמְלָעגkִאָתָלְת
לBכLֶiָ,יִרֶקלַעַבaְ]ההָדeהְייaִַרkְ,יֵבָס
.הָליִבְטםֶדBקדBמְלִלְוCֵרָבְלeלtַlְֵתִהְל
ןיֵאcְ,י"ִררֵמBאןֵכיtִלַעףַא)מ
,הָליִבhְַהרַחַאתBכְרָבLֶnְםיaַpָLִרBעְגִל
kֵןָויcְיִאkָתַליִבְטאbֵרcְֵרָבְליֵצָמאָלC,
Gיִחאlְקe.ןֵכְוaִםִיַדָיתַליִטְנGיִחאlְקe
aֵהָליִטְנןיLֶרַחַאלaֵַהתיkִqֵא,cְאָל
Lֵיהָליִטְנeaִהיִמ.םֶדBקCֵרָבְליֵצָמ
םֶדBקהָליִטְנרַחַאCֵרָבְלרֵחַאםַעַט
לֵכBאָה,):דףcַהָטBס(ןַניִרְמָאְדkִ;בbeיִנ
םֶחֶללֵכBאleיִאkְ,םִיַדָיבbeיִנאaְGםֶחֶל
תBליִבְטלָכְבcִ,םיLְִרָפְמLֵיְו.אֵמָט
דֵרLֶiֵםֶדBקcְ.יֵזֲחאָלאָרְבַגcְרַמָאָק
םMeִמאָמְליC,cִֵרָבְלCיִרָצBניֵאםִיnַַל
aִתֲעיeַמְדאָתiָיִמאnְליֵבָטאָלְועַנ;
רeסָאְוםBרָעאeהזָא,דֵרLֶiBרַחַאְו
:)נהָוְרֶעָהתֶאהֶאBרaBִלcְםMeִמ,Cֵרָבְל

dיֵלהָוֲהcַ,הLֶָקְו.רpִֵמתBרֵנְו
אָלְו,רpִֵמteNיִחרַמיֵמְל

יֵאָקאָלteNיִחcְ,ל"יְו.רpִֵמתBרֵנ
teNיִחףיֵלָיL,cְֵרָפְלLֵיCָכְל.רpֵַא
cְיִחֵמרֵנteNcִריeLָםִיַלLֶאיִהaְרֵנBת,
אLְzַָהcְ,ריLַtִיֵתָאְו.רpִֵמתBרֵנןָתBאְו
אָלְו,תBרֵנteNיִחcְאָרְקיֵיeתֵאְלCיִרָצ
:'Bגְו'םָדָאתַמLְִנ'הרֵנ'ְדאָרְקaִיbִַס
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ץמחתוכלהמב"פ'יימדזמ

ןישעגמסדהכלההצמו
גלת'יסח"ואע"שוטטל

:אףיעס
ח"אע"שוטםש'יימהחמ

:בףיעסםש

=
לאננחוניבר

קדובההדוהיבררמא
ליחתישםדוקךרבישךירצ
אנקיסאוךרבמיאמקודבל
רועיבלעו"בקאאתכלהו
ךרבמןלוכתוצמהלכוץמח
ןמץוחןתיישעםדוקןהילע
לבטאינתדכדבלבהליבטה
ו"בקארמואותיילעבהלעו
רמואשימשי.הליבטהלע
הזאוהדבלברגדהליבטבד
רמאה"בוהלעןנתדרבדה
ןמשרופכהלרעהןמשרופה
יבייחראשלבארבקה
ךכרחאוןיכרבמתוליבט
הלהצוקהדנ'יסרגדןילבוט
אמטלכןירמואשיו.הלח
הליבטהרחאאלאךרבמוניא
השמחא"פתומורתבןנתד
ןתמורתומרתםאוומורתיאל
םורעהורוכשהוםלאההמורת
'ירמאוירקלעבואמוסהו
ןימרותןיאהשמחוללה'מגב
ינפמםהמשיהלחתכל
םורעהוםלאהאוהוהכרבה
ןילוכיןניאשינפמירקלעבו
ןיאשןהמשיוםורתלוךרבל
ןהורחבומהתאםינווכמ
לאיותש.רוכשהואמוסה
ותלפתללפתהםאוללפתי
אציהלפתידירמולכםינונחת
ללפתהםאוללפתילארוכש
הזיותשוהזיאןיפודיגותלפת
התששרוכשתיעיברהתשש
יעבאריז'ר.תיעיברמרתוי
והמרוכשיסא'רדהימק
תעבשותלכאול"אךרבל
בררמא:'וכוםדמודמ'יפא
האיצמונדמלאדסח
רואשביתכאכההאיצממ
שפחיוביתכםתהואצמיאל
ביתכאכהו'וגולחהלודגב
ארקביתכושופחבהאיצמ
תאשפחאאיההתעבאנירחא
וזתאצמנתורנבםילשורי
ביתכולאכרואשבהאיצמה
]רמאת[םאורנבשופחהב
אלוקתורנבםילשורישופח
וניארנבשרמולכאוה
רמאקוספההנההפישופח
רמולכ'וגוםדאתמשנ'הרנ
:םירדחבשהמלכשפוחרנה
רואלאלןיקדובןיאר"ת
הנבלהרואלאלוהמחה
רואלאלאהקובאהרואלאלו

י"שריטוקיל=
.ט"יעב.בלולהשועה
הכוס[םירחאלאלו.ומצעל
.ישוכהתארבעיו.].ומ
.]:אכהליגמ[ישוכהתאםדקיו
.].טלהכוס[וינפלץורלומדק
םילשוריתאשפחא
םהיתונועבקדקדא.תורנב
תמשנ'דרנ.]ב"י'אהינפצ[
הדיעמוברקבשהמשנה.םדא

.]ז"כ'כילשמ[ןידבוילע

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,].במתוחנמ:זלקתבש[)א
אתפסות[.ומףדהכוס)ב
תבש[)ג,]ש"עוקרפתוכרב
,].במףדתוחנמ[)ד,]נ"שו.ל
:הלתוחנמ:טיקןמקל)ה
,.גסהדנ.טלהכוס:אכהליגמ
.גליעל[)ז,.אנתוכרב)ו
,א"הא"פאתפסות)ח,]ש"ע
,]:זלקתבש[)י,].טכףד[)ט
.טלהכוסתופסותןייעו[)כ
'סותןייע)ל,]רבועה"ד
,רבועה"ד.טלהכוס
:ולקןילוחתופסותע"עו[)מ
ע"עו[)נ,]יאעלאיברכה"ד
ה"ד.אנתוכרב'סות

.]ארקיעמ

ס"שהןוילג=
ת"דד.רבדלרכזי"שר
הגיגחב'יאדכ.והנינק"דמ

:ב"עי

=
םלשהרואהרות

Bלרֶמאiַֹוץeרָאהָמיִהיִו)א
Cֶרcֶץַעַמיִחֲאץָרiַָוץeר
:יkeLִַהתֶארֹבֲעiַַורkִkַָה

]גכ,חיבלאומש[

םֶהיֵנְפִלרַבָעאeהְו)ב
עַבLֶהָצְרַאeחiִLְzַַו
tְדַעםיִמָעbִLְzBויִחָאדַע:

]ג,גלתישארב[

םֶהיֵנְפִלץֵרtַֹההָלָע)ג
tָצְרeַוiַרֹבֲעeLַַורַעiֵאְצeבB
ָייַוםֶהיֵנְפִלםkְָלַמרֹבֲעiַַו

aְאֹרLָגי,בהכימ[:ם[
אGרֹאְֹשםיִמָיתַעְבLִ)ד
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה
eטי,ביתומש[:ץֶרָאָהחַרְזֶאְב[
לֵחֵהלBדaַbָֹשtֵַחְיַו)ה
eַבwָןֹטkִlַָוהiִnַָהאֵצbַָעיִב

aְְמַאzַתַחaִןִמָיְנ:
]בי,דמתישארב[

ֹשtֵַחֲאאיִהַהתֵעaָהָיָהְו)ו
תBרaַpֵםִיַלeLָרְיתֶא
eְדַקָפzִָנֲאָהלַעיLִםי
םֶהיֵרְמLִלַעםיִאְפwַֹה
ביִטיֵיאGםָבָבְלaִםיִרְמֹאָה
]בי,אהינפצ[:ַעֵרָיאGְוָיְי
ֹשֵפֹחםָדָאתַמLְִנָיְירֵנ)ז
kָזכ,כילשמ[:ןֶטָביֵרְדַחל[

=
םינויצותוהגה

תביתאתילי"תכהמכב]א
,)סתואש"יעס"קד("והיא"
עמשמןכו[יריאמהכ"כו
'להמא"יפם"במרהןושלמ
ן"רןייעו,]ו"טהתוכרב
מ"הסבן"במרהתוגשהבו
הבושתףוס'אשרוש
:)ןוילג(]אצמיו[]ב:'ב
רנ[]ד:)ןוילג(]הווטצנ[]ג
ןב]ה:)ןוילג(ל"צכ]'ה

:)ןוילג(אריתב
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