
.זטםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

םיִרֵחֲאאnֵַטְל,אֵמָטאhַnָיִל,ןיִקLְַמקֵפְסא)א
רֵמBארָזָעְלֶאיaִַרהָיָהןֵכְו,מ"ריֵרְבcִ.רBהָט
kִַר.ויָרָבְדaִהְייeאהָדBַל,רֵמkַֹר.אֵמָטלaִייBיֵס
.ןיִרBהְטםיִלֵכְל,ןיִאֵמְטןיִלָכֳאָל,םיִרְמBאש"רְו
הָאְמeטeהְלתיִאןיִקLְַמרָזָעְלֶאיaִַררַבָסְו
aָעBארָזָעְלֶא'ר)ב,אָיְנַתָהְו,םָלBטןיֵא,רֵמeהָאְמ
]אףֵסBידיִעֵה)גיֵרֲהLֶ,עַדzֵ.רwָיִעלkָןיִקLְַמְל
aֶיןBיִארֶזֶעLַאלַעהָדיֵרְצiָאָצְמַקלcְלַעְוב,ןַכ
,לֵאeמLְִלאָחיִנָה.ןַכcְאiַָחaְְטַמתיaֵןיִקLְַמ)ד
cְרַמָא,cְִמןַכlְַטnֵטאeלָבֲא,םיִרֵחֲאתַאְמ
,רַמָאcְ,בַרְלאlֶָא;ריLַtִ,ןֶהָלLֵיןָמְצַעתַאְמeט
cְַמןַכnָL,יִאיאַמkָנ"ררַמָא.רַמיֵמְלאaַר
,דBעְו.יLִיִפְנcִ,רַמָאָקויָרָבְדkִאָהְו.אָדֲחַא,קָחְצִי
ןַכcְג,רַמָאבַר)ה.אָפbe.אָיLְַק.יֵנָתָקןֵכְואָהְו
תַאְמeטאnֵַטlְִמןַכcְ,רַמָאלֵאeמnָL.eLְַמ
רַמָאבַר.ןֶהָלLֵיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא,םיִרֵחֲא
cְַמןַכnָL,טרַבָסָקeַמתַאְמLְןיִקcְַרaָיִכְו,ןָנ
תיaֵןיִקLְַמְבe,אָמְלָעcְןיִקLְַמaְןָנaַָרeרְזָג
אnֵַטlְִמןַכcְרַמָאלֵאeמeLְ.רeזְגאָלאiַָחaְְטַמ
,ןֶהָלLֵיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲאםיִרֵחֲאתַאְמeט
אnֵַטְל,אָתיְיַרBאcְןָמְצַעןיִקLְַמתַאְמeטרַבָסָק
,אָמְלָעcְןיִקLְַמaְןָנaַָררeזְגיִכְו,ןָנaַָרcְםיִרֵחֲא
aְַמLְןיִקaְֵטַמתיaְַחiָזְגאָלאeזְגאָליִכְו;רeר
Lֵיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא,םיִרֵחֲאיֵיneַטְלןָנaַָר
תַליְיָעיd,kִיֵרְבִלאָנְניִחרaַאָנeהבַרל"א.ןֶהָל
לֵאeמLְרַמָאיִמ,dיֵליֵמְראtָtָבַרdcְיnֵַקְל
cְִמןַכlְַטnֵטאeטלָבֲאםיִרֵחֲאתַאְמeתַאְמ
רLֲֶארaָNַָהְו')אןאkָיֵרְק,ןֶהָלLֵיןָמְצַע
אLָיLִבַררַמָא.'לֵכָאֵיאGאֵמָטלָכaְעbִַי
aְיֵרdcְיִעיִבְרַאהָוֲהַדיִדיִמ,יִדיִאבַרaְֶדֹקL.ָלףיִקְתַמdַאבַרMִיִעיִבְר,יaְֶדֹקL
לָכaְהֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו')ב,ש"ת.אָיLְַק.אֵמָטיִרwְיִאיאַה,אֵמָטיִרwְיִאאָל
kְְכֶה,'אָמְטִי'יאַמ.'אָמְטִייִלLְֵכֶה.ריLֵיֵרֵמ]בריLָאָרְקִדאLָיֵלתַעְמd,ִמ')בkָל
ןַניִעְמLְַאיִאcְ.יִכיִרְצe.ןיִרeaָחְמaִ)ודַחְו,ןיeLִלְתaִדַח.'Bגְו'לֵכָאֵירLֲֶאלֶכBאָה
aִלְתeLִִמ,ןיMeםcְְחַאLְהְניִבe,חְמלָבֲאeaָיִאְו;אָלאָמיֵאןיִרzְחְמ]גאָנeaָןיִר,
ןָיְעַמCַא')ג,ש"ת.יִכיִרְצ.אָלאָמיֵאןיeLִלzְלָבֲא,יִביLֲִחeהיְיzְַכeדaְיִמיְיָקcְםMeִמ
eבBהָטהֶיְהִיםִיַמהֵוְקִמרBהָטהֶיְהִי'יאַמ.'רBִמ,'רheתָאְמB.eלְתeLְִכַמיִמןיLִןיִרי,
אlֶָא,ןַכcְןֵהLֶןיiַָדאG,אiַָחaְְטַמתיaֵןיִקLְַמד,אָניִנֲחיaִַרaְיֵסBי'ררַמָאָהְו)ז
LְֶכַמןיֵאLִןיִרי.zְִריbְלַעאָמcָם.cְִח'ררַמָאiָאיaַַארaָיר"אאBִמה)ח,ןָנָחpַםַדְלןִי
,ריLְִכַמםִיLֶpִLְtָCkַnַםcָ;'םִיpekַnֶָכzִLְtְץֶרָאָהלַע')ד'ֱאLֶpֶ,ריLְִכַמBניֵאLֶםיLִָדָק

cָם

הֶקLְַמaְקֵפָסדַלkְLֶpB.רBהָטםיִרֵחֲאאnֵַטְלאֵמָטאhַnָיִלהֶקLְַמקֵפְס
aִיִחְתlַטתeתָאְמB,kְגBאֵמָטןLֶtָLַלְגַרטBaְַמLְהְט]דןיִקBעַגָנקֵפָס,ןיִר
.אֵמָט:הָאְמeטקֵפְסBלדַלLֶpB,אhַnָיִלהֶקLְַמקֵפְסeהֶז,עַגָנאGקֵפָס
,איִהאָתיְיַרBאcְןיִאֵמְטןָמְצַעתBיְהִלןיִקLְַמתַאְמeטרַבָסָקcְ.קֵפqַָהןִמ
cִַמלָכְו')טביִתְכLְֲאהֶקLִֶירMָהֶת'
אָקיֵפְסdיֵלאָיְוָהkָCְלִה,'Bגְו
הֶקLְַמקֵפְס:אָרְמeחְלeאָתיְיַרBאְד
לwֵַמ'ָתְיָה)א(ןBגkְ.םיִרֵחֲאאnֵַטְל
aְדָיBeאֹרְבLָdַמLְןיִאֵמְטןיִק,eָקָרְזd
הָעְגָנקֵפָס,ןיִרBהְטתBרkִkַָהןיֵבְל
הֶקLְַמקֵפְסאeההֶז,הָעְגָנאGקֵפָס
תֶכqֶַמaְהָיeנLְאיִהkָC.םיִרֵחֲאאnֵַטְל
תBרkִkַָהןָתBא.רBהָט:תBרָהְט
אnֵַטְלןיִקLְַמרַבָסָקcְ.ןֵהתBרBהְט
,אָתיְיַרBאcְִמאGְואeהןָנaַָרcְִמםיִרֵחֲא
ןיִקLְַמיbַaֵביִתְכcִ'אָמְטִי'LֵרBדאGְו
aְִלLBַטְי'ןnְֵלִה,'אkָCיֵלאָיְוָהdאָקיֵפְס
,אָתיִאיִכָהאָסְריִגְו.אelָקְלeןָנaַָרְד
אnֵַטְל,אֵמָטאhַnָיִלהֶקLְַמקֵפְס
:'יִסְרbָ.רָזָעְלֶאיaִַר:רBהָט'יִרֵחֲא
אnֵַטְלהֶקLְַמקֵפqְַא.אֵמָטלkַֹל
םLeתַעיִגְנקֵפְסדַלkְLֶpB.יֵאָקםיִרֵחֲא
cָהָטרָבBרaְַמLְןיִאֵמְטןיִק,aֵןיLֶpBדַל
,ןיִלָכֳאaָדַלLֶpBןיaֵםיִלֵכaְהֶזקֵפָס
ןיִקLְַמרַבָסָקcְ.קֵפqִָמאֵמָטאeהיֵרֲה
ףיֵלָיְו,הָרzBַהןִמםיִלkֵןיִאnְַטְמ
,'אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶא'ֵמאָמְעַט
dיֵכְמַסcְִמe,'אnֵַטְי''אָמְטִי'Lיֵרָדְו
יִכָהְו,יִלkְַהתֶאאnֵַטְיעַמLְַמ'יִלְכ'ִל
יkָCkְִלִה.)יםיִנֲהkֹתַרBתdaְיֵלןַניLְִרָד
,אָתיְיַרBאְדאָקיֵפְסdיֵליֵוָה,קֵפָסיֵוָה
eקיֵפְסי"הרִבBי'ר:אֵמָטBיֵס
.ןיִאֵמְטןיִלָכֳאָלםיִרְמBאןBעְמLִ'רְו
ןBגkְ,םיִלָכֳאaָהֶזקֵפָסדַלBנםִא
תBרkִkַָהןיֵבְלeכLֶpִLְtְןיִאֵמְטןיִקLְַמ
.ןיִאֵמְט,eעְגָנאGקֵפָסeעְגָנקֵפָס
cְַמיִרְבָסאָקLְַטְמןיִקnְןיִלָכֳאןיִא
תLeְרaִיnֵַנקֵפָסkָCְלִה,אָתיְיַרBאcְִמ
לָבֲא.םיִרBהְטםיִלֵכְל:אֵמָטדיִחiַָה
ןיִקLְַמןBגkְ,םיִלֵכaְהֶזקֵפָסדַלBנםִא
קֵפָסםיִלkֵַהןיֵבְלeכLֶpִLְtְןיִאֵמְט
יִרְבָסָקcְ.ןיִרBהְט,eעְגָנאGקֵפָסeעְגָנ
,ןָנaַָרcְִמאlֶָאיִלkְןיִאnְַטְמןיֵאןיִקLְַמ
ש"רְויֵסBייaִַרְו.eרְזָגאBGקיֵפְסלַעְו
cְָרLִַטְי''אָמְטִי'יnֵא'kְַרaִהְייeהָד,
eהיִמekֵםיִלGא.kִףיֵלָיְדaְכןיִקְריִפ(,
BניֵאBא;םיִלָכֳאָהתֶאאnֵַטְל,'אָמְטִי'
kָCאzָGְרַמָא,יִלkְַהתֶאאnֵַטְלאlֶָא
,אָתיְיַרBאcְִמ.םָלBעaָהָאְמeט:הָיָה
רָזָעְלֶא'ר:ןָמְצַעתַאְמeטְלleיִפֲאַו
:ןיzְִעַמaִLְרLְֵכֶהןַיְנִעְלןnַָקְלdָליֵקBמ'הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלkָ'יאַהְו,ןָמְצַעתַאְמeטְלleיִפֲאַו.רwָיִעלkָהָרzBַהןִמןיִקLְַמְלהָאְמeטןיֵארֵמBא
zֵעַד.cְטםֶהָלןיֵאeַהןִמהָאְמzBהָרkָיִעלwָיִפֲאַורleטְלeןָמְצַעתַאְמ:LֶידיִעֵהיֵרֲהBףֵסaֶיןBַאלַערֶזֶעiָאָצְמַקלcְבָגָחןיִמ.ןַכLְמBַאiָל
,ןַכcְןֵהLֶ,םִיnַַהְוםcַָהןBגkְ,הָרָזֲעLֶaָםִיַחaְָטnִַהתיaֵלLֶןיִקLְַמלַע.ןַכcְאiַָחaְְטַמתיaֵהֵקLְַמלַעְו:הָליִכֲאַלרLֵָכְורBהָטאeהLֶ,ןַכcְ.אָצְמַק
Lֶַקְמןָניֵאaְטןיִלeטאָמְלַא.הָאְמeַמתַאְמLְןיִקcְַרaָןָנ,eיֵנָהְבGרְזָגאeִמMeָדָקדֵסְפֶהםLִםי;cְאְדיִאBצָמיִכיֵה,אָתיְיַרeַרaָהְניִרֲהַטְלןָנe:אָה
Lֵיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא,רַמָאָקםיִרֵחֲאאnֵַטlְִמןַכcְרֶזֶעBיןaֶףֵסBיcְןַכcְיאַהרַמָאcְ.לֵאeמLְִל:הָאְמeטןֶהָלLֵירָזָעְלֶא'רְלתַרְמָאְדאָה.אָחיִנ
aָרָתְלתיֵצָמ,ןֶהeיֵצcְטןיֵאיאַהeַמְלהָאְמLְןיִקcְַררַמָאָקaִַטְלרָזָעְלֶאיnֵרַמָאָקםיִרֵחֲאא,cְדֵעֵמאָהeתBcְיBףֵסaֶיןBויָרָבְדִלהָיָאְראיִבֵמרֶזֶע,
יnֵַנרָזָעְלֶאיaִַרCָחְרkָלַע,ןָמְצַעתַאְמheִמ'יִפֲאַו,רֶזֶעBיןaֶףֵסBירַמָאָק.nָLַמןַכcְרַמָאcְבַרְלאlֶָא:רַמָאָקםיִרֵחֲאאnֵַטְלרֶזֶעBיןaֶףֵסBיְו
אָל'אֵמָטאhַnָיִל'לָבֲא,יֵאָקריִאֵמיaִַרcְ'רBהָטםיִרֵחֲאאnֵַטְל'ַא,ריִאֵמיaִַרcְויָרָבְדkִרָזָעְלֶאיaִַררַמָאָקְדאָה.אָדֲחַא:רַמָאָקןָמְצַעתַאְמheִמ
.רַבָסָק:עַמLְַמםיaִַרםיִרָבcְןLBְל'ויָרָבְדkִ'רַמBלkְ,יLִיִפְנcִ.אָיLְַקיֵנָתָקןֵכְואָהדBעְורַמָאָקיLִיִפְנcִויָרָבְדkִאָהְוג"ה:dיֵתוָוdkְיֵלאָריִבְס
ןִמ,ןָמְצַעְלאָתיְיַרBאcְןיִקLְַמתַאְמeט,רֶזֶעBיןaֶףֵסBי.רַבָסָק'eכרַמָאלֵאeמeLְ:ןָנaַָרcְןָמְצַעתַאְמeטְלleיִפֲאןיִקLְַמתַאְמeט,רֶזֶעBיןaֶףֵסBי
אnֵַטְלרeזְגאָלאiַָחaְְטַמתיaֵןיִקLְַמלָבֲא,אָמְלָעaְןיִקLְַמaְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןָנaַָררeזְגיִכְו,ןָנaַָרcְםיִרֵחֲאאnֵַטְללָבֲא,'הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו'
ןיִקLְַמְדיִהְנe'.eכ'עbִַירLֲֶארaָNַָהְו'ןאkָיֵרְק:dיָלְקLְִמְלןָנaַָרeצָמאָלְוeהיְיַלֲעאָיְמַראָתיְיַרBאcְִמאָהcְ,ןֶהLaֵָיןָמְצַעתַאְמeטלָבֲא,םיִרֵחֲא
ַעֵגpBַהLֶדBקרaְNַ,ןָמְצַעְלאָתיְיַרBאcְִמ]הןיִאhַnְִמןיִקLְַמרַמָאcְןָויֵכְו,ביִתkְ'אֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶא'םיLִָדָקיaֵַגeהיִמ,ןיelִחcְןיִלָכֳאeאnְַטְמאָל
aָעַגָניֵרֲהןֶהaְיִעיִבְרַאהָוֲהַדיִדיִמ:אֵמָטaְקBֶדL.cְהeמְצַעאBtָסeניֵאְו,לBַטְמnֵקאBֶדL:יִעיִבְרaְקBֶדLיִאאָלwְאֵמָטיִר.eהו"קִמeקיֵפָנְדא
אָקe'.cְכ'הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו'ש"ת:'אֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָה'dיaֵןַניֵרָקאָל,LֶדBקdיaֵעַגָניkָCkְִלִה,)לןnַָקְלאָלeסdtְיaֵןָל
.'Bגְו'אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו'BגְולֶכBאָהלkִָמ,אָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלkֹ'בַתָכְו,ץֶרMֶַהןִמהָאְמeטלaֵיLֶwִסֶרֶחיִלְכaִיֵעLְzִַמ
:hַneיִמאָהיִמןָמְצַעתַאְמeטeהיִמ,'אnֵַטְי''אָמְטִי'תLְַרָדאָלְדיִהְנe.eאְמְטִיBכBתLֶaְןיִקLְַמדָחֶאְוBכBתLֶaְןיִלָכֳאדָחֶא,רַמָאָקיִכָהcְד"סקְו
eוָה,יִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶאהֶקnַLְַהלkָויָלָעאֹבBLֶiָא,םִיַמויָלָעאֹבָירLֲֶאלֶכBאָהלkִָמ,אָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלkֹ,רַמָאָקיִכָהְו.רLְֵכֶה'אָמְטִי'יאַמ
,םֶהָלCיִרָצאeהzBLְֶעַדהlָיbִןָאְלִמeליִאBה.eהְניִבLְְחַאcְ:ןיeLִלzְןיִקLְַמeניְיַה'יִלkְלָכaְ':אֵמָטסֶרֶחיִלkְריִוֲאתַמֲחֵמלֶכBאָהאָמְטִיְו,רLְֵכֶה
הֶיְהִי':בַרְלאָיLְַקְו,הָאְמeטןיִלaְַקְמןיeLִלzְאָה,hַneיִמאָלeהְניִנןיִרeaָחְמeליִאBה,ןַניִעְמLְַאcְ.'רBהָטהֶיְהִירBבeןָיְעַמCַא':ןָתָביLֲִחeהֶזְו
יִמןיeLִלְתd:eיֵליִרֲהַטְמאָלןיִבeאLְאָה;לַבָטְוליִאBה,רBהָטהֶיְהִי,םִיַמהֵוְקִמרBבeןָיְעַמaְאֵמhַָהאֹבָיםִא,רַמָאָקיִכָהְו.Bתָאְמheִמ'רBהָט
.םיִריLְִכַמןיֵאLֶאlֶָא:eהְניִנןיeLִלezְהelְכd,cְַמְתַמאָלןיִקLְַמרָאMְַאלָבֲא,יִביLֲִחאָלןיeLִלzְםִיַמcְםMeִמ,dַמְתַמְדאeהםִיnַַא.יִרLְְכַמ
.םcַָא:ןיִריLְִכַמןיֵאיֵנָתָקְדאָהְל.אָמbְְריe:zִרLְְכיַלאָלcְאiַָחaְְטַמתיaֵיֵקnַLְִמdיֵלְקLַןאַמ,אָתיְיַרBאcְִמיִאcְ;אeהןָנaַָרcְןיeLִלzְרLְֵכֶהאָמְלַא
cְַמLְהֵקaְֵטַמתיaְַחiַָאאָלְואnַָדָקםַדְו.םִיLִַאאָנָמֲחַרםיtְיֵקdcְְכיַלאָלLַר,kִַרְדaִִחיiָאי:LֶpִLְtַCkַnַםִי.cַחםelִןי,LֶַחןיֵאMִַקְלןיaְלBaִיִלְכ,
:םִיַמְלzַwַLיִאאָלcְ,ריLְִכַמBניֵא,םִיkַnַדaeיִאְלLְtָCִנBניֵאְו,ַחaְֵזnִַלnֶpeִמCיִרָצְויִלְכaִלaֵַקְתִמ,םיLִָדָקםcַלָבֲא;םִיַמְלzַwַLיִאcְ,ריLְִכַמ

cַם

Bניֵאיִכְו,רֵמBאאָביִקֲעיaִַרְדאaָיlִַאיֵסBי'רcְןָויkֵ,ןיִקְלBחהaַnֶ,הLֶָק
'ראָה,אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןיִקLְַמאָביִקֲע'רְלcִריִאֵמ'רהֶדBמ
.)מאָביִקֲע'רLַרcָםBaַiBבְדאיִהַהaְ'אnֵַטְי''אָמְטִי'אָיְדֶהLaְיֵרcָאָביִקֲע
'אָמְטִי'cְריִאֵמיaִַרְלdיֵלאָריִבְסcִ,םִיַלeLָריִמףֵסBיר"הץֵריֵתְו

cִביִתְכbַaֵַמיLְניְיַהןיִקeְכֶהLֵר,
eַמLְהֶקcִַקְמaֵטלeיֵלאָקְפָנהָאְמd
'אnֵַטְי'ןיelִחיbַaֵאָביִקֲע'רLיֵרָדcְִמ
cְLֵעיִנBNֶהLְיִלLִי,eחְבelִע"כְלןי
כ"ע,יLִיִלLְלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵא

:ןיִקLְַמeניְיַה

aִLְִלאָמָלLְמeלֵאcְרַמָאcְןַכ
ףַא.םיִרֵחֲאאnֵַטlְִמ

ןֶהָלןיֵארַמָאָקרָזָעְלֶאיaִַרcְבbַלַע
יֵאָקcְםMeִמeניְיַה,רwָיִעלkָהָאְמeט
aְַא)יכ"תnִיlְיֵתdcְר'LִעְמBן,cְרַמָא

:רBהָטםיִלֵכְל,אֵמָטןיִלָכֳאָל

אָהְו.ןיִרeaָחְמaִדַחְוןיeLִלְתaִדַח
ןezַייִכְו')איאָרְקiִַו(ביִתְכִד

ב"פaְןַניִרְמָאאָה,'עַרֶזלַעםִיַמ
cְחelִןי)cְַו:ולףLָם(cְדַחaְדַחְותֵמ
aְLֶץֶרeןָויֵכְו.יִכיִרְצcְַגlִאָרְקןָליaְדַח
ןיֵבeןיeLִלzְןיaֵקleיִחןיֵאecְהיְיpַיִמ
)נםיִרeaָחְמC.eָדיִאaְה"ה,םיִרeaָחְמ
tֵא"ָביִר'י,cְִבLְיִחתַעaeְדִנןָרaְקe
aְאBאָההָלֱעֶהְו,לֶכBַהןִמלֶכnַלָבֲא;םִי
.רLְָכeמBניֵא,םִיBaַnַדBעaְעַגָנםִא
cִןַנְתaְַמqְֶכַמתֶכLִנְצ,)ו"מד"פ(ןיִריBן
aִִנ,הָרָעְמcָתָחיִדְמהBהְוeהָטאBר;
:אֵמָט,םִיnַַהןִמאeהLֶלzekַָלֱעֶה
zְִריbְַאאָמcָם.aְב"פcְחelִןי

)cַולף:(tָיֵרCאָהַא
Lִיpeַמ'אָהְו,אָיLְרַמָאָק'יֵק,aְיB"ד,
cְַמLְעַמLְַמיֵנLְיֵיָחאָלאָכָהְו.ןיִקL
יאַמ,יֵיLַpeְליֵצָמcְםMeִמ,אָכְריtִיאַהַא
ןיceLִִק(רַמָאְדkִ,אָמְלָעְדהֶקLְַמ,יֵקLְַמ
cַדסף:(aBרְגBתcְםָתָהְו.אָמְלָעtָיֵרC,
:אָניִרֲחַאאָיpeיdLִיֵלתיִאcְםMeִמ

cָם
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טפשמןיע
הוצמרנ

תובא'להמד"יפ'יימאדיק
:זהכלההאמוטה

תוכלהמי"פ'יימדגבוטק
:זטהכלהןילכואתאמוט

ילוספ'להמא"פ'יימהזטק
:ולהכלהןישדקומה

=
לאננחוניבר
]:וטףדבהלחתהה[

אהא'ישקאו.הדמאיה
אמטילןיקשמקפסאינתד
רוהטםירחאאמטלאמט
'רהיהןכוריאמ'רירבד
'רדיניאוירבדכרמוארזעילא
הילאריבסריאמ'רכרזעילא
אמטאמטילהקשמרמאד
אינתהו.רוהטםירחאאמטל
האמוטןיארמוארזעילא'ר
ירהשעדתרקיעלכןיקשמל
שיארזעויןבףסוידיעה
איחבטמתיבהקשמלעהדרצ
רמאדלאומשלאחינהןכד
לבאםירחאאמטלמןכד
ונייהןהבשיןמצעתאמוט
ןכדרמאדברלאלאריאמ'רד
רזעילא'ר'ירמאיכיהשממ
רבסדהילאריבסריאמ'רכ
תאמוטלבאאמטאמטיל
'יקרפו.ןהבשיןמצע
וירבדכיאמברדאבילא
רזעילא'רהדומד'יפאדחא
אמטלרמאדאפיסאריאמ'רל
הילעגילפורוהט'ירחא
אמטאמטילרמאדאשירא
'רהיהןכורמאדאניברדאהו
הישפנדוירבדכרמוארזעילא
ללכןיקשמלהאמוטןיאש
לעורמרמא:אישקבהתלע
ברןכד'יחבטמתיבהקשמ
תאמוטרבסקשממןכדרמא
הקשמבואיהןנברדמןיקשמ
ורזגאלאיחבטמתיב
ןיאשןכדרמאלאומשו
ןהלבאםירחאןיאמטמ
תאמוטרבסקדןיאמטמןמצע
'יירואדמאיהןמצעלןיקשמ
יכוןנברדםירחאאמטלו
םירחאאמטלןנבררוזג
.םיחבטמהתיבהקשמתלוז
לאומשדאבילאןלאישקו
ןמצעןיקשמתאמוטרמאד
םירחאןיאמטמןניאוןהבשי
רשבהוביתכהואתיירואדמ
לכאיאלאמטלכבעגירשא
עגמלכארקמהללכהנה
רמאךיאולכאיאלאמט
ןהוןיאמטןמצעןהלאומש
ןנינשו.םירחאאמטלמןכד
אוהשיעיברכוהואשע
.רוהטובעגונהולוספומצע
אמטירקיאאליעיבר'יחדו
אמטירקיאאהירקיאלוספ
:לאומשלאישקבהתלעו
רמאדברלתושקהלונרזחו
הקשמלכוש"תשממןכד
אמטיילכלכבהתשירשא
יאמהינשואמטמעמשמהנה
ארקיאהבביתכדאמטי
הקשמההזלכואהורישכי
האמוטלבקלוילעלפנש
ןילכואלשהרשכהה'יחדו
ארקדהישירמוהנדמלרבכ
לכאירשאלכואהלכמביתכד
.אמטיםימוילעאובירשא
והייורתםלועל'ינשו
ביתכדארקיאהרישכהל
ןמןישולתלאמטיילכלכב
ירשכמדילכבםינותנועקרקה
אובירשאביתכדארקיאהו
ןירבוחמלאמטיםימוילע
ןוגכירשכמדעקרקב
תורובהותורהנהותוניעמה
:'וכויכירצוןהבאצויכו
הוקמרובוןיעמךאש"ת
ןישולתאהרוהטהיהיםימ
היהייאמ'יחדו.ומטימ
ארקדהישוריפןיכהרוהט
אוביש]אמט[)אמטי(ילכלכ
היהיםימהוקמרובוןיעמב
ימנ'ישקאו.ותאמוטמרוהט
ארקביתכיכרמאדברל
וליפאוומטמאלדןישולתל
ירשכמאיחבטמתיבהקשמ
אנינח'רביסוי'ררמאהו
ןיידאלאיחבטמתיבהקשמ
.ןירישכמןניאשאלאןכדןהש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

אתפסותא"עטיםירדנ)א
םושמו[ה"ההקרפתורהטד
זהנשמתורהטדהנשמבד
רכזנאלדקרפבטהנשמו
אתיאריפשןכלריאמ'רירבד
ןמקל[)ב,]ןיקשמקפסאינתד
חאתשרפינימשכ"ות]:זי
תוידע]:זיןמקל[)ג,ה"ה
.טיםירדנדהנשמחקרפ
ןייע)ד,]ש"ע[.זלהרזהדובע
רשבהוה"ד.דלםיחבז'סות
,תבותכלה"דוס.דפתובותכו
,]:זלהרזהדובע.זיןמקל[)ה
ה"ד.זטןילוחי"שרןייע[)ו
:ולןילוח)ז,]רשכהןינעל
:בכו.כםש)ח,].כןמקל[
איארקיו)ט,]:ול.גלןילוח[
חאתשרפינימש'פ)י,דל
,:חיףד)ל,.חי)כ,ה"ה
'סותע"ע)נ,.חיןמקל)מ

.תוריפוה"ד:אלןילוח

ח"בהתוהגה=
הקשמקפסה"די"שר)א(

:ודיבלקמהיהןוגכ'וכו

=
םלשהרואהרות

לָכaְעbִַירLֲֶארָֹשaַָהְו)א
ףֵרOִָיLֵאaָלֵכָאֵיאGאֵמָט
לַכאֹירBהָטלkָרָֹשaַָהְו

aָטי,זארקיו[:רָֹש[
לtִֹירLֲֶאֹשֶרֶחיִלkְלָכְו)ב
רLֲֶאלBkֹכzBלֶאםֶהֵמ
aְתBכBתֹאְואָמְטִיBִתLְaֹרe:
לֵכָאֵירLֲֶאלֶכֹאָהלkִָמ
אָמְטִיםִיַמויָלָעאBבָירLֲֶא
הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו

aְלָכkְאָמְטִייִל:
]דל-גל,איארקיו[

םִיַמהֵוְקִמרBבeןָיְעַמCַא)ג
םָתָלְבִנaְַעֵגֹנְורBהָטהֶיְהִי

]ול,איארקיו[:אָמְטִי
ץֶרָאָהלַעpeֶלֲכאzֹאG)ד
zִLְtְֶכpekַnָדכ,ביםירבד[:םִי[
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :זט

cָםLֶניֵאBִנLְtָCkַnַניֵאםִיBְכַמLִףיִקְתַמ.רי
תיִצְמzַַהםcַיֵרֲה,יnִַארaַלֵאeמLְבַרdָל
cְִנLְtָCkַnַניֵאְוםִיBְכַמLִיֵלרַמָא.ריdר'
ןיelִחleaְיִפֲאcַא,תיִצְמzַַהםַדְלחpַַה,אָריֵז
רaַלֵאeמLְבַרdיpֵיִמdָלaְַק.ריLְִכַמאָליnֵַנ
לBכֲאיzְִלִבְלקַזֲחקַר')אאָנָמֲחַררַמָאcְ,יnִַא
LֶפpֶַהLֶםL';cֶָפpַָהאeהםcַָהיkִ,םcַָה
aBהָאְצBיLֶפpֶַהןיֵאLֶםcָ,םcָיeרָקaBהָאְצBי
,BקָרְזeאָמְטLֶpִםcָ)א,עַמLְאzָ.םcָיeרָקBניֵא
aְLBהגֵגeהָצְר,aְדיִזֵמGהאeִמ.הָצְרcְַרaָןָנ,
eאָלְדkְי)א('רBיֵסaֶיןBיִארֶזֶעLש"ת.הָדיֵרְצ,
רaָNַָהלַעְוםcַָהלַע,הvֶַרְמץיvִַההָמלַע)ב
ןיaֵ,דיִזֵמaְןיaֵגֵגaְLBןיaֵ,אָמְטLֶpִבֶלֵחַהלַעְו
aְאBסֶנaֵןיaְצָרBן,aֵןיaְדיִחָיaֵןיaְִצaeר.
.הָדיֵרְצLיִארֶזֶעBיןaֶ]אףֵסBיkְאָלְדe,ןָנaַָרcְִמ
יִכְו)ג.'םיLִָדwֳַהןBֲעתֶאןֹרֲהַאאNָָנְו')ב,ש"ת
יֵרֲה,לbeיtִןBֲעםִא,אBNֵנאeהןBָעהֶזיֵא
kְגרַמֱאֶנרָב('Gֲעםִא;'הֶצָרֵיאBנןBיֵרֲה,רָת
kְדרַמֱאֶנרָב('GָחֵיאLֵניֵאאָה.'בBנBNֵֶאאlָא
יאַמ.רaeיִצdaְָלָלkְִמהָרezְהLֶ,הָאְמeטןBֲע
תַאְמeט,אָל,אtָtָבַררַמָא.םcָתַאְמeטואָל
רLaְNַיִאאOִָיןֵה')ה,עַמLְאzָ.םיִצָמְק
לֶאְוםֶחlֶַהלֶאBפָנְכaִעַגָנְו,BדְגaִףַנְכLaִֶדֹק
,לָכֲאַמלkָלֶאְוןֶמLֶלֶאְוןִיiַַהלֶאְודיִזpַָה
;'cָLְקִיאeGרְמאiַֹוםיִנֲהkַֹהeנֲעiַַו,cָLְקִיֲה

cַַהםzַניֵא.תיִצְמBאָרeהָקיִרְזִלי,cִדביִתְכ('kִַהיcָהםeא)ַהpֶֶפL(aַpֶֶפL
BניֵאaBהָאְצBיLֶפpֶַהןיֵאLְֶו,רtֵַכְמaBהָאְצBיLֶפpֶַהLֶםcָ;'רtֵַכְי
'יִפֲאcַ:אָניִנֲחרaַיֵסBייaִַרְדkִ,ריLְִכַמBניֵאְוםִיLְtָCkַnִַנאָמְלַא.)הרtֵַכְמ
aְחelְִכַמאָלןיLִרי.kְֵרָפְמִדLיַק:אָמְעַטaְָלdיִמpֵיdבַרLְמeלֵא.

,אָריֵזיaִַרֵמאָמְעַטיאַהְדאeLָריֵפְל
יִפְל,תיִצְמzַַהםcַריLְִכַמאGיאnַַא
LֶניֵאBרָקeיcַָהְו.םwָרeיcָרָקםeי
םיִלָלֲחםַדְו')גכרaְָדaַnִ(ביִתְכִדkְ,'ֶקLְַמ
לָכְו')וביִתְכִדkְ,ריLְִכַמe,'הLְzִֶי
;רLְֵכֶהַא)זאָנְמיִקBאְו,'Bגְו'הֶקLְַמ
:הֶקLְַמיeרָקBניֵאםcָיeרָקBניֵאLְֶו
ץיִצהvֶַרְמcִ,םיִלָעaְַלןaְָרָק.הָצְרeה
kְַקְלִדnָן:aְדיִזֵמGהאeיְהִל.הָצְרBת
aְNְַרָקרaַָללָכֱאֶנןkֹםיִנֲה,cִאָסָנְק
ןַניִרְמָאְדe,kִרkַtְְתִנםיִלָעaְלָבֲא,אeה
aִמָביBתaְִאָהMַָרהaָה)cַצף.(,cְןָויֵכ
cְִמcְאBַרְמאָתיְיַרvֵַניnֵַאיnֵצָמאָל,דיִזe
ןיelִחיֵתיְיַאליִזdיֵלרַמיֵמְלןָנaַָר
,אָמְטLֶpִםcָתַהיִמיֵנָתָק.הָרָזֲעָל
תיaֵןיִקLְַמאeהLֶםיLִָדָקםcַאָמְלַא
ןיִקLְַמאָמְלַא;הָאְמeטלaֵַקְמאiַָחaְְטַמ
ףֵסBיcְןַכְדe,אָתיְיַרBאcְןָמְצַעתַאְמeט
aֶיןBִמרֶזֶעlְַטnֵהםיִרֵחֲאאeַקְו,אLְאָי
ןיִקLְַמתַאְמeטםָלBעְל,יLַpְֵמe:בַרְל
cְַרaַָהְו,ןָנCטeתַאְמcָםcְַרaָאיִהןָנ,
eַקְדLְָלאָיCידיִעֵהאָהBףֵסaֶיןBרֶזֶע
cִַרתַריֵזְגaִָאאָלןָנbְזeַארnַLְיֵקaֵתי
ףֵסBיdcְיֵלתיֵלאzַpָיאַה,אiַָחaְְטַמ
aֶיןBַהלַע:רֶזֶעcַָהלַעְוםaָNָלַעְור
אָמְטLֶpִןיaֵםcַָהאָמְטLֶpִןיaֵ.בֶלֵחַה
ץיvִַה,בֶלֵחַהאָמְטLֶpִןיaֵרaָNַָה
,)חלָכֱאֶנאֵמָטרaָNָאֵהLֶiְאGְו.הvֶַרְמ
cְדְורֵהַטְמץיִצןיֵאBהֶחGֲעַתאNֶה
cִ'ַהְוaָNֲָארLִֶירbַעaְאֵמָטלָכGא

םִא).זעןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְרַמָאC,cְיִרְטְציִאַעBLֻהְייaִַרְלאlֶָא,)ט'לֵכָאֵי
,BתvָיִחְמִלץeחרaָNָאָצkְLֶiָמ"ה,אָכָהרַמָאָקְו,םcָןיֵארaָNָןיֵא
LֶַרְמץיִצןיֵאvֶַהלַעהiBא,)יאֵצBLֶַהדַבָאaָNָאָמְטִנלָבֲא,רaָNָר
ןיaֵגֵגaְLBןיaֵ:הָקיִרְזִלםcָריzִַהְלויָלָעהvֶַרְמץיvִַה,םcָתַקיִרְזםֶדBק
aְיאַהְו.דיִזֵמcְליֵעְליֵנָתaְLBהגֵגeהָצְרaְדיִזֵמGהאeהָצְר,aְצדַציֵכBאיןיִל(

tְיִגיִלaָdמָאBט,רַמָאדַח.יֵאָרeתָאְמBaֵןיaְLBגֵגaֵןיaְלָבֲא,דיִזֵמ
ןaְַרָקaְ.דיִחָיaְןיaֵ:אָכtְיִארַמָאדַחְו,אָלדיִזֵמaְןיִאגֵגBaְLBתָקיִרְז
CיLַiָסֶנBאיaֵַגְו,דיִזֵמCיLַiָגֵגLBיbַaֵלָבֲא,אeהדָחֶאןBצָרְודיִזֵמ.דיִחָי
םcַאָמְלַא,םcַָהלַעתַהיִמיֵנָתָקְו.eהְניִניlֵיִמיֵרzְסֶנBאְוגֵגLBְו,ןBצָר
]בeצָראGְואָתיְיַרBאcְןיִקLְַמתַאְמeטמ"שe,הָאְמeטלaֵַקְמםיLִָדָק

יאַהרַבָסָקְו.ןָנaַָרcְִמ:בַרְלאָיLְַקְו,אiַָחaְְטַמתיaֵיֵקLְַמרֵהַטְלןָנaַָר
zַpָאcְַאnַLְיֵקaְֵטַמתיaְַחiַָנאnֵזְגיeר,eאָלְדkְיBָנְו':ףֵסNָןֹרֲהַאא'.
aַvִץיkְֲעתֶא':ביִתBַהןwֳָדLִםי'.tְסeַהלwְָרaְָכַיןLִַריִוריvֶניֵאְו,הB
ןBֲעאGְו,ביִתkְ'םיLִָדwֳַהןBֲע'cַ;אֵמָטBתBאןיִלְכBאָהלַערtֵַכְמ
ןBֲעםִא:ריLְִכַמאeהלeסtְהֶזיֵא.אBNֵנאeהןBָעהֶזיֵא:)ביםיִנֲהkַֹה
tִיbeיֵרֲהלkְרַמֱאֶנרָב'Gהֶצָרֵיא'bָיִסְר'aְֲעםִאְו,)גיכ"תBנןBיֵרֲהרָת
kְרַמֱאֶנרָב'GָחֵיאLֵיִכָהְו.'בtֲֵעםִא,'יBןtִיbeהְו,לeֲחַמאLֶחתֶבeץ
לֵכָאֵילֹכָאֵהםִאְו')דיeיְהzִםיBLִדְקaִביִתְכִדkְ,לbeיtִתאֵרְקB,LֶpִמBקְמִל

aַiBַהםMְיִלLִיtִbeהלeאGהֶצָרֵיא',eמBָלןַניִמְקdaִםיִחָבְזaְב"פ)cַניֵאםִא):חכףBחְלןָיְנִעeַמְזִלץpBzְהֵנeחְלןָיְנִעeקְמִלץBמB.יֵרֲהkְרַמֱאֶנרָב
'Gהֶצָרֵיא',aִדְקBLִםיzִיְהe,kְִרָפְדLֲִעםִאְו.ןַניBנןBֲחַמ,רָתLֶנתֶבBרָת,LֶMְטָחBהְלתָנְמלַעBריִתeלְכָאְלBחeַמְזִלץpB.יֵרֲהkְרַמֱאֶנרָב'GָחֵיאLֵב',
אLֶHלBכֱאֶלבMֵַחְמaִ,)זיםיִנֲהkֹתַרBתְבe)זטםיִחָבְזaִןַניִרְמָאְו,ןֹרֲהַאתֶאוַצתLַָרָפaְ,)וט'Bגְו'יLִיִלMְַהםaַiBויָמָלLְחַבֶזרaְNִַמלֵכָאֵילֹכָאֵהםִאְו'
aִַמְזpBaַiBַהםMְיִלLִַהיkָתeַדְמבaֵר,eביִתְכ'GָחֵיאLֵלבB',יֵלתיֵלאָמְלַאdzַwְַנzָרְו.אeaָאbָיִאיִסְרtְֲעםִא,)חיאָכBןtִיbeיֵרֲהלkְרַמֱאֶנרָב'Gא
אGְו.)טיnָLַמרָתBנdaְיֵליִמְקBמe,'הֶצָרֵיאG'רַמֱאֶנרָבkְיֵרֲהרָתBנןBֲעםִאְו,אָרָמbְַהלָכBaְנLBְלןpB,LֶkֵַמְזִלץeחלbeיִפְלdיֵליִמְקBמe,'בLֵָחֵי
רkָLֵיֵרֲה,ןaְָרָקיֵרkַMeִאְליִא;'הֶצָרֵיאG'יאַמְל,nָLַמרָתBניִא,דBעְו.pBַמְזִלץeחְוBמBקְמִלץeחתֶבLֲֶחַמaְאlֶָא'הֶצָרֵיאG'ביִתkְאָלcְ,אָדֲח.ןֵכzִָי
רLְָפֶאיִכְו,רaֵַדְמבeתkַָהיLִיִלMְַהםBaַiBחְבfִִמלֵכBאaְאlֶָאBניֵאBא,)כםיִנֲהkֹתַרBתaְןַניִרְמָאְדkִ.רLְֵכֶהBaְמcָתBדBבֲעNeֲעLֶpַהָעMִָמאeהדֵמBעְו
ןaְָרwַָה'הֶצָרֵיאG',דBעְו.תBתיֵרkְיֵביiַָחְלהָרkַtָ]גLֵייִכְו,רַמָאָקרָתBנלֵכBאָהרkַtְֵתִיאG'הֶצָרֵיאG'םִאְו.לֵסtִָיְורֵזBחרLְַכeהLֶרַחַאֵמ,ןkֵרַמBל
תַרBתaְןַניִסְרbָאnַָקאָנMָיִלְכe.םיִלְכBאָהןBֲעאGְוביִתkְ'םיLִָדwֳַהןBֲע'אָהְו,תֵרkָביiָֻחְמַהלַערtֵַכְמאGץיִצcְרַמיֵמְלCיִרְטְציִאיִמ,eתְו.עַמLְַמ
kֹיִעְו,םיִנֲהwָהרeיאַהְו.אcְיֵליֵרָקdיאַהְלtִיbeלeניאַהְלBִמ,רָתMeםcְתBתַרkָֹרְדִמםיִנֲהLהeאeיִלטַקְנMָאָה:אָרְקִדאָנ.kְמBיֵרֲה.kְלBיֵרֲה,רַמ
:ןיִלeסtְַהרָאeLְאֵצBילeסtְִמהָאְמeטאָנLְיאַמe.הָאְמeטןBֲעאlֶָאויָלָעתvBַרְלץיִצלַכLֶieםיLִָדwֳַהןBֲעEְלןיֵאC,LֶָחְרkָלַעןיִבָהְלEְלLֵי
Lֶהezְִמהָרkְָלָלdaְִצaeר.cְִמתיֵחְדִנtְְרָקיֵנaִַצןaeר.cִאכביִתְכ('aְמBדֲעB',יִפֲאַוleaְLַaָיִפֲאַו,תleaְטeןָויֵכְו.)בכהָאְמcְְלַקיֵהzָָלְצֶאהdָכְלC,ְלַקיֵהzָה
,םָדאָמְטִנןkֵםִאאlֶָאיveִרCיִרְצַמןיֵאcְ.םcָתַאְמeטואָל:הָאְמeטןBֲע.יאַמ:ָהיֶלָעץיvִַההvֶַרְי,ץיִצאaְGהlִָחzְַכְלBלְצֶאהָרezְהאLֶH,דיִחָיaְףַא
LֶַהkַtָהָרzְלeהָיaB.אָמְלַאcַָקְמםaֵטלeטאָל:הָאְמeןיִצָמְקתַאְמ.LֶַהwBַמץֶמzִַהתֶאריnִהָחְנkְַהםָדnַzִַהתֶאריfֶַהלָכְו,)גכחַבkַtָהָרzְלeהָי
aB.הְוeַהאcִןיcְְליֵצָמLַpeאָל,יֵיaְטeתַאְמaָNַָאְו,בֶלֵחָורlִיaַָרְדאaִהְייBLַֻעaָץיִציֵע,cְןיֵאםִארַמָאaָNָןיֵארcֶָא,םlָיֵלאָחיִנאdאְלBיֵמְקd
kְַהיֵרְבִדkֹל:'aְNֶַדֹקרL'.Lְֶל.ץֶרLBֵדָק'ןLט,)דיאםיִכָלְמ('ץֶרָאָבהָיָהeַחהָיָהְו.הָאְמbַַהיpָאיִבaBַהתֶאקֵדkֹםיִנֲהaִLְתַנLְzֶַוָיְרָדְלםִיL,Lֶהָיָה
aְןַיְנִבaַתִיLֵםִאעַדיֵל,יִנaְןיִאיִקaְכְלִהBטתeיִפְל,הָאְמLֶpִLְzַkְחeןֶהֵמaַbBהָל,LֶHַעְתִנאqְקeaָdaְָדָקLִעַגָנְו':םיaִפָנְכB'.aְאBתBkָףָנLֶַהMֶץֶרaB,
kְלBַהרַמMֶמְצַעץֶרB.לַעְוkָָחְרCהיִכָהeא,cְִמיִאMeםkָףָנLֶהeאִראLBן,kelֵיdaֶַנדֶגnֵאִריLBיֵוָהן,eאָיְריִאיאַמcְטיֵקָנkֶָא,ףָנlִָמאMeםLֶץֶר,
LֶַהMֶמְצַעץֶרBַהלֶאעַגָנlֶַהְו,םֶחlֶַהלֶאםֶחpַָהְו,דיִזpַָהלֶאדיִזiַַהְו,ןִיiַַהלֶאןִיMֶאןֶמBלֶאkְָקִיֲה':לָכֲאַמלcָL'.kְלeרֲחַאָהאָמְטִנםBַהןfֶה,
LֶהeיִעיִבְראaְקBֶדL.cְאִרםֶחֶלLBדיִזָנְו,ןLֵןִיַיְו,יִנLְיִלLְִו,יLֶדיִזָנ.יִעיִבְרןֶמ,zְַבLִלי,kְמB'eָדֲעדיִזְנLִםי')aְאֵרLִָוןִיַי,)הכתיLֶןֶמLֶםיִכָסְנל:

רַמָאְו

cָםLֶניֵאBִנLְtָCkַnַניֵאםִיBְכַמLְִקִה.ריLָבֹקֲעַיר"ההcְאBְנַיְלְר"N,
ןָויֵכcְ,םיִריLְִכַמeיְהִיאGיqeיkִםיִנeעְטcִףBעָוהiַָחםcַ,ןkֵםִא

cִעְטeםיִנkִיqeֲחאָליLִִנביLְtָCkַnַםִי.cְןַניִרְמָאaְקֶרֶפkִיqeַהיcָם
הָמֵהaְיnֵַנאָמיֵא,םיִנָמיִסְלהָמֵהaְלַלְכaִהiַָחeתיִרְמָא,)םLְָו.דפןיelִח(
aִַחלַלְכiָיִכְלהqeי.eְמLַpֵדכאָרְקרַמָא,י(

םcַאָמְלַא.'םִיpekַnֶָכzִLְtְץֶרָאָהלַע'
ואָלְו.םִיLְtָCkַnִַנביLֲִחאָלהiַָח
tִאיִהאָכְרי,cְלָכcַָהםpִLְtָCkַnַםִי
ןBגkְ,יִלְכBaִלaְַקְלCיִרָצןיֵאְוץֶרָאָל
cַַחםiָה,הewַLְכֶהןַיְנִעְלםִיַמְלLֵר.
LBיwִַהְליeאָרהָיָהיqeיkִןַיְנִעְלםַגְו
:אָיְדֶהְל)הכאָרְקיlִַגcְואָליִא,םִיַמְל
ןaֶיֵסBייaִַרkְאָלְדeןָנaַָרcְִמ

אָמְקBאְליֵצָמהָוֲה.רֶזֶעBי
תַאְמeטרַמָאcְןאַמְכeאָתיְיַרBאcְִמ
אָמְקBאְלאָחיִנאlֶָא,אָתיְיַרBאcְןיִקLְַמ
יאַמאzַpָיאַהרַבָסְו,ןָנaַָרcְִמ

:בַררַמָאBLֶמkְרLְֵכֶה]ד'אָמְטִנ'

ןnַָקְל(ןיִלBצדַציkֵקֶרֶפaְ.רaָNַָהלַע
רַמָאcְ,רֶזֶעיִלֱא'רְל,ןַניִרְמָא).חע

הvֶַרְמץיvִַה,רaָNָןיֵאLֶפ"עאםLcֵָי
יֵעaeְקַאְל,אָתְכְלִהיאַמְל.תBליִכֲאָהלַע
aְִפbeלeַאְלteהָליִעְמיֵדיִמיֵק.eאָלְד
kְה"פcְיֵפ'cְֶאיֵתָאאָלlָאkְַרaִהְייBLַֻע:

אBNֵנאeהלbeיtִןBֲעםִאת"רג"ה
'בLֵָחֵיאG'רַמֱאֶנרָבkְיֵרֲה

אG'רַמֱאֶנרָבkְיֵרֲהרָתBנןBֲעםִאְו
אָיְדֶהaְאָנָקaַnַqְאָתיִאיִכָהcְ.'הֶצָרֵי
aְב"פcִוכםיִחָבְז(,cְיֵרָדLzַהיְיַוְרeדַחֵמ
dיLֵיֵרְו,וַצתLַָרָפcְאָכיִרֲאאָרְק
cִאָרְקcִביִתְכ'aַiBַהםMְיִלLִמ'יBיֵק
אָפיֵסְו,pBַמְזִלץeחBלְכָאְלבMֵַחְמִל
aִַחְמMֵלְכָאְלבBחeקְמִלץBמB.eכ"תְב
.אָסְריbִיאַהאָתיִא)זכוַצְדאָרְקיאַהַא
Lיֵרcָיאcַַוםָתָהcְ,)חכםיBLִדְקתLַָרָפcְכ"תיtִלַעאָכtְיִאdַיbִִהי"Lִַרְו
םיִחָבְזaִאָרָמbְַההָצָרMֶהַמיִפְלתיָנLְִנאָתיְיַרdaָָתBאְו,אָטeזאָרwְִמ
aַzְִחlָמְלִלהBחדeקְמִלץBמBִמwְזאָרeאָטcִדְקBLִםי.eַהלָכְלtֵק"ק'י,
הָאְמeטןBֲעאlֶָאאBNֵנBניֵאאָה:)טכאLָיֵרaְלbeיtִןBֲעטַקְניאnַַא
Lֶהezְִמהָרkְָלָלd.zֵַמיdל"מל,ת"רְלLֶהezְִמהָרkְָלָלd,zִיtBיֵלקd
cְיֵלkָאְלאBֶאאָרְקִלאָמְקlָאaְיִכָה,kְֵרָפְמִדLֲעיִאBןtִיbeכְולe'.אְוBרֵמ
םaְLeרzֵיֶהBלLֶiֶLרָבָדאlֶָאהvֶַרְמאcְGעַמLְַמאָרְקcִםMeִמ,ת"ר
eרezְהיnֵַנרָתBנְולbeיִפe.'םֶהָלןBצָרְל'אָרְקִדאָפיֵסaְביִתְכcִ,םBקָמ
)םLְָו.גמםיִחָבְז(ש"בקֶרֶפaְןַנְתcִ,םיִכָסְנתַחְנִמְבeםיִנֲהkֹתַחְנִמaְםָלָלkְִמ
cְַחןיֵאiִָמםֶהיֵלֲעםיִביMeםtִיbeעְו.)ללBד,cְיִפbeחלeקְמִלץBמBהezַר
ןBֲעאָמיֵאCיֵרָפcְ,).הכתBחָנְמ(הaַָרץֵמwBַהaְעַמLְַמןֵכְו.הָמָבBaְלָלkְִמ
Nְלאֹמ,LֶהezִַמרkְלָלBaְיBַהםkִteֲע'אָרְקרַמָא.םיִרBָע,'ןBןLֶהָיָהaB
eניְיַהְו.ויִתיִחְדeִמMeםcְצָרְל'ַאBיֵמָס'ןC,ָעק"הְוBןLֶהeצָרְלאBת"אְו.ן,
cְםָתָהtָיֵרCַנnֲֵעאָמיֵאְויBיןBאֵצ,cְהezִַמרkְלָלBaְהָמָב.eְמLַpֵצָרְל',יBן
לbeיִפaְ,ןkֵםִאְו.אֵצBיאGְו,אBNֵנאeהםMֵַהיֵנְפִלcְןBָע,''היֵנְפִלםֶהָל
cְחeקְמִלץBמBַנnֵיִכָהאָמיֵני,eֲעםִארַמָאָקיאַמBןtִיbeכְולe'.ֵיְוLלBרַמ,
cְיBַואֵצcַניֵאיאBַחְמלָבֲא;'היֵנְפִלMֵהְלבBַהיֵנְפִל',איִצMֵןַניֵרָק'םaֵיd:

יִעיִבְר
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,.הכתוחנמ.המםיחבז
ןמקל]םשתומביואמוי[)ב
.זאמוי)ג,]:הכתוחנמ[:פ
,.הכתוחנמ.גכםיחבז
,.הסןמקל)ה,זיארקיו)ד
ןילוח)ז,דלאיארקיו)ו
ארקיו)ט,:ועןמקל)ח,:הל
ףד)אי,.בפםיחבז)י,טיז
א"עגכםיחבזןייע)בי,:פ
אתשרפףוסארקיו)גי,ב"עו
ארקיו)וט,זטיארקיו)די,ג
אתשרפוצ)זי,.טכ)זט,חיז
'יגהה"כו)חי,א"הח
'סותןייע)טי,.הכתוחנמב
'שרפוצ)כ,םאה"ד:זאמוי
,].טכםיחבזבןכו[א"הח
ןמקל)בכ,בחכרבדמב)אכ
,:וכףדתוחנמ)גכ,.זעףד
ארקיו)הכ,זטביםירבד)דכ
אתיל)זכ,]:חכףד[)וכ,גיזי
ארובידארקיוכ"תבאלאםש
,)םיניעהפי(ט"הד"פהבדנד
תופסותו[)טכ,ד"הא"פ)חכ
לעםיצורית'בוצרית.זאמוי
תוחנמןכו:גכםיחבזבו.הז
,]רחאץוריתובתכ.הכ
:גכםיחבז'סותןייעו)ל

.אהה"ד

ח"בהתוהגה=
אלדוןנברדמהצרוה'מג)א(
'דירצשיארזעויןבףסוי'רכ

:ןמקלןכול"צכ

=
םלשהרואהרות

לֹכֲאיzְִלִבְלקַזֲחקַר)א
Lֶפpַָהאeהםcַָהיkִםcַָה
םִעLֶפpֶַהלַכאֹתאGְו

]גכ,ביםירבד[:רָֹשaַָה
ןֹרֲהַאחַצֵמלַעהָיָהְו)ב
ןֹוֲעתֶאןֹרֲהַאאָֹשָנְו
LeיcְִקַירLֲֶאםיLִָדwֳַה
aְַמלָכְללֵאָרְֹשִייֵנzְתֹנ
BחְצִמלַעהָיָהְוםֶהיLְֵדָק
zָצָרְלדיִמBָיְייֵנְפִלםֶהָלן:

]חל,חכתומש[

םaַiBלֵכָאֵילֹכָאֵהםִאְו)ג
אGאeהלtִbeיLִיִלMְַה

]ז,טיארקיו[:הֶצָרֵי
רַֹשaְִמלֵכָאֵילֹכָאֵהםִאְו)ד
יLִיִלMְַהםaַiBויָמָלLְחַבֶז
GַההֶצָרֵיאnַתֹאביִרְקBGא
LֶפpֶַהְוהֶיְהִילBtִbeלבLֵָחֵי
:אdzִyָָֹנֹוֲעnֶpeִמתֶלֶכֹאָה

]חי,זארקיו[

LֶדֹקרַֹשLaְיִאאyִָיןֵה)ה
aִףַנְכaִדְגBעַגָנְוaִפָנְכBלֶא
ןִיiַַהלֶאְודיִזpַָהלֶאְוםֶחlֶַה
לָכֲאַמלkָלֶאְוןֶמLֶלֶאְו
םיִנֲהkַֹהeנֲעiַַוcָLְקִיֲה

]בי,ביגח[:אeGרְמאiַֹו

=
םינויצותוהגה

]רזעויןביסוי'רכל"צ[]א
:ח"בה'גה'יעו)ןוילג(
ה"כו.)מ"האב(וצמאלו]ב
ןיאיכוי"ופדב]ג:י"תכב
ונינפלו.ש"שר'יעו,הרפכ
ל"צ]ד:ל"שרהמפ"ע
.)ש"בוםימהתוראב(אמטי
אמטייאמ,י"תכבה"כו

:רישכי
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