
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְבכםיִחָס.

CיִלLְַמהzַָאיִאְו,בֶלkֶַלCיִלLְַמהzַָאBתBא)א
,ריִאֵמ'רְו]א[°.הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָבֶלkֶַל
CיִלLְַמהzַָאיִאְו,בֶלkֶַלCיִלLְַמהzַָאBתBא
ןיelִח)ב,Cָדיִאְו.הָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִחבֶלkֶַל
LֶpִLְטֲחeaָואָלהָרָזֲעcְאBביִתֵמ.איִהאָתיְיַר
אָנָמֲחַרcְ,הpָLֶַהדיִגיֵרֲהַו,אָחtַָנקָחְצִייaִַר
דיbִתֶאלֵאָרNְִייֵנְבeלְכאֹיאGןkֵלַע')ארַמָא
דיִגְויִרְכָנְלCֵרָיםָדָאַחֵלLBא,ןַנְתe)ג,'הpָLֶַה
'ררַבָסָק.רkָיִנBמBקLֶnְיֵנtְִמ,BכBתaְהpָLֶַה
dָדיִגְוaָdְלֶחְואיִה,הָליֵבְנהָרezְהkְLֶ)ד,eהaַָא
ןֵתBנaְןיִדיִגLaְֵירַמָאcְןאַמְלאָחיִנָה.הָרezְה
ןֵתBנaְןיִדיִגaְןיֵאברַמָאcְןאַמְלאlֶָא;םַעַט
dיֵלzְָעַמLְןאַמ.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,םַעַט
cְןיֵארַמָאaְןיִדיִגaְנBַר,םַעַטןֵתaִיLִעְמBן,
cְאָה)ה,אָיְנַתBִמלֵכbִַהדיpָLֶהLֶלaְהָמֵה
ןBעְמLִיaִַרְו,םִיLְzַביiֵַחְמהָדeהְייaִַר,הָאֵמְט
.הָאָנֲהaַרַסָאcְיnֵַניִכָהןBעְמLִיaִַר;רֵטtBג
cְאָיְנַת,bִַהדיpָLֶמדהezָרaַהָאָנֲה.cִַריֵרְבaִי
אָנָמֲחַרcְ,םָדיֵרֲהַו.רֵסBאןBעְמLִיaִַרְו.הָדeהְי
,ןַנְתe,'םcָלַכאֹתאGםkִֶמLֶפֶנלkָ')ברַמָא
לַחַנְלןיִאְצBיְוההnַָאaָןיִבְרָעְתִמleֵאָוleֵא)ו
יֵנאaB.LָןיִלֲעBמe,לaֵַזְלןיִנbַpַָלןיִרkְָמִנְו,ןBרְדִק
,peֶלְכאzֹאG')גביִתְכcִ,םִיַמְלzַwַLיִאcְםָד
,ןיִרezָמםִיnַהַמ;'םִיpekַnֶָכzִLְtְץֶרָאָהלַע
לַעםיִכqְַנְתnִַהםִיkַnַאָמיֵאְו.רezָמםcָףַא
bַaֵַהיnְִזaֵַררַמָא.ַחaִַאיaָהe,'kַnָר'םִיBםִיַמב.
,יMִַאבַררַמָאאlֶָא.ביִתkְםִיַמבBריִדיִמ
kַnַַהםִיpִLְtְָוןיִכGאkַnַַהםִיpִיqָאָמיֵאְו.ןיִכ
kַnַַהםִיpִLְtָבֲעיֵנְפִלןיִכBַנםָתָה.הָרָזהָדnֵי
.'םָכיִסְנןיֵיLְzeִי')דביִתְכcִ,יִרwְיִאqeCיִנ
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.הֶזןBגkְ'לַכאֹתאG'ןֶהaָרַמֱאLֶpֶ.ןיִרqeיִאלe'kָכCיִלLְַמהzַָאBתBא
eִמcְיִרְטְציִאCִמְלאָרְקLְָיְרdאָמְעַטףַליֵמְליֵצָמאָל,cְא'ואָליִאBתB'הָוֲה
,)זהiִָרaְלkָרַכNְַחtֵַקְמה"בקַהןיֵאC,Lֶיִרְטְציִאdיֵתָוְצִמְלאָרְקאָניֵמָא
הָרzBהָדיtְִקִהCָכיִפְל,)איתBמB')LְנLBְלבֶלkֶץַרֱחֶיאG'םִיַרְצִמaְרַמֱאֶנְו
ןִמבֶלkֶַה]]ארַכNְ[דaְָכִנְו.BרָכNְןzֵיִל
יִרְכָנְלרkBְמִיהָלֵבpְַהLֶ,םיִבָכkBדֵבBעָה
eַלהָפֵרְטkֶמ"רְו:בֶל.cְיֵלאָקְפָנd
טַרָפcְִמםיִרqeיִארָאaִLְהָאָנֲהרqeיִא
aִהָליֵבְנ,aִLְאָמָלtְיֶהטַרzֵרcִהָפיֵרְט
,רzֵיֶהaָdטַרְפיִמְלCיִרְטְציִאdיֵפeגְל
אָניֵמָאהָוֲהdיaֵטַרְפcִואָליִאcְםMeִמ
.יִלהָמְל'BתBא'אlֶָא,הָאָנֲהaַרַסzְיִל
eְמLַpֵיִאְל,יqeחהָאָנֲהרelִןיLֶpִLְטֲחe
aָהָרָזֲע.cְחןָלאָקְפָנ(aְהeיִאqeהָליִכֲאר
nְEִמקַחְרִייkִ')ביםיִרָבcְ(בַתְכcִִמ
קeחיִרzָ';aְְלַכָאְוzְָחַבָזְו,םBקnַָה
,הָניִכLְהֵנֲחַמְלץeחeניְיַהcְ,םBקָמ
לֵכBאְוַחֵבBזהzַָאיִאְו,לֵכBאְוַחֵבBזהzַָא
aְרֵקeקָמבBם.°eִמMeםcְפְמןיֵאBָרL
aָואָלןֶהaְאָיְדֶהaַיִרְטְציִא,הָליִכֲאC
יִכָהְו.אָכָהֵמהָאָנֲהרqeיִאeהְלףַליֵמְל
ץeחםMeִמרַסֱאBLֶpֶתBא,עַמLְַמ
יאַהֵמאָהcְ,בֶלkֶַלCיִלLְַמהzַָאהvָיִחnְַל
ןָלאָקְפָנ'הָפֵרְטהֶדaַOָרNָָבe'אָרְק
תֶארeaָעָהטיBLִהןBגkְ,הvָיִחְמרqeיִא
הָמֵהaְקֶרֶפaְ,הָטיִחLְתַעBaִLְדָי
EְלLֵילָבֲא,):חסןיelִח(דֵליֵלהMַָקְמַה
הzַָאיִאְוהvָיִחְמםMeִמרָסֱאpֶַהרֵחַא
ןיelִחהֶז,הֶזהֶזיֵאְו,בֶלkֶַלBכיִלLְַמ
LֶpִLְטֲחeaָח:הָרָזֲעelִןיLֶpִLְטֲחe
aָהָרָזֲע.cַיִריִסֲאaַואָל,הָאָנֲה
cְאBאָתיְיַר.aְקֶרֶפLִֵקְדיִנceLִןי)cַחנף.(
.יִרְכָנְלCֵרָיםָדָאַחֵלeaָd:LBגיִלtְיִא
ןַניִרְזָגאָלְו,dָדיbִלhBיִלןַניִכְרְצַמאָלְו
LֶnִָיהֶאְרִיאNְריֵבֲחלֵאָרBkְLֶiִzְֶנpָלהB
רeבָסְכe,יִרְכpַָהןִמdָתBאהֶנְקִיְוCֵלֵיְו
LֶpִיhַלbִָדיdהBליִאeִמzִַידַיתַחNְלֵאָר
BמBקLֶnְיֵנtְִמ:dָדיִגaְהpֶָלְכאֹיְו,הָתְצָי
ןַניִעְמLָ.ואָלםִאְולeטָנאeהםִא.רkָיִנ
,הָאָנֲהaַרezָמדיִגcְאָהיִמpָdיִמ
דיbִלָכְובֶלֵחלCkָָכיִפְל.הָרezְהdָדיִגְוaָdְלֶחְואיִה:eהaַָא'רְלאָיLְַקְו
ןֵהםd',LֶbַָלָכֲאַוהpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל'לַלְכaִןֵהLֶ,הָאָנֲהaַןיִרezָמ
ש"לְוהָליֵבְנש"ל,דיִגcְואָלaְהָאָנֲהרzֵיֶהEְליֵרֲהַו;הָלֵבְנnָdִעןיִיeרְק
kְLֵֵי.ד"מְלאָחיִנָה:הָריLaְםַעַטןיִדיִגaָNָהיֵרֲה,רeאaִהָליֵבְנלַלְכ:
םִעeלaַMְְתִנםִא,רaָNָםַעַטןֵתBנרqeיִאcְןיִדיִגaְןיֵא.ד"מְלאlֶָא
אlֶָא,eרwְיִמהָליֵבְנואָלְו,eהaְתיִארaָNָםַעַטואָלאָמְלַא,רaָNַָה
kַמָצֲעBת,cְץֵעןֵהaְיִאאָלְו,אָמְלָעLְzְיֵרaִהץֵעְו,הָליֵבְנלַלְכeַהְואzBהָר
:):טצןיelִח(הpָLֶַהדיִגeaְהיְיzְַגeלְפe.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,)טויָלָעהָביiְִח
ןֵתBנaְןיִדיִגaְןיֵארַבָסָקcְ,רeטtָהָאֵמְטהָמֵהaְִמ.יֵרְמַגְל.רֵטtBש"רְו
אָכיֵה,דיbִַאאָנָמֲחַרdיֵרֲהְזַאיִכcְ,רeטtָיnֵַנדיbִִמe.רaָNָםַעַט
,לַכאֹתאGדיbִ,עַמLְַמיִכָהcְ;הָרBהְטהָמֵהeaְניְיַהcְ,רezָמdָרNְָבִד
dָל'יLְִרָפְמיִכָהְו.dָדיbִלַעריִהְזִהאGהָאֵמְטלָבֲא;לBכֱארaָNָאָה
aְַהדיִגpָLֶה)Lָאקם.(.eַרְלaִיLִעְמBַניִכָהןnֵיcְסָאeרbִדיcִהְטBהָר
הָרezְהLְֶכe,עַמLְַמהָאָנֲהרqeיִא'eלְכאֹתאG'אָמְלַא.הָאָנֲהleaַיִפֲא
לָבֲא.איִההָליֵבְנלַלְכaִואָלcְ,ש"רְלהָרezְהאGאיִה,הָאָנֲהaַהָליֵבְנ
יaִַריֵנָתָקְדkִ,םַעַטןֵתBנaְםיִדיִגLaְֵירַבָסָקcְםMeִמ,רezָמהָדeהְייaִַרְל
הָרezְההָליֵבְנהָרezְהLְֶכe,רaָNָלַלְכaִדיkָCbְִלִה,םִיLְzַביiֵַחְמהָדeהְי
דBסְילַעןיִכpִLְtַָהתiBִמיִנtְַהתBאhַָחםַדיֵרָיle.Lְֵאָוleֵא:איִהםַג
לַעןיִכpִLְtַָהתBנBציִחַהתBאhַָחםַדיֵרָיeLְ,ןBציִחַהַחaְֵזִמלLֶיִבָרֲעַמ
,םיpִַטְקםיִבָקְניֵנCLְֶרcֶהtְָצִרָלדBסְיַהןִמןיִאְצBי,יִמBרcְדBסְי
eןיִבְרָעְתִמaַָאnָליִס,הBןLֶעהָיָהBרֵבaָיְו:הָרָזֲעBרְדִקלַחַנְלןיִאְצBן.
kְמB'ןָתיֵאלַחַנְל')cְַל:קֶמֵע,)אכםיִרָבbַpָםיִנ.aִַגיֵלֲעpBַזְל,תaֵל:eמBןיִלֲע
aָןֶה.kְלBסָא,רַמeנָהֵלרBןֶהֵמתaְGִמ,םיִמָדאtְיֵנLֶןֵהLְֶקֶהלcֵL.ִמkָל
יֵרֲהLֶ,הָאָנֲהaַתBרeסֲאLֶ.ןיִכqְַנְתnִַהםִיkַnַ:הָאָנֲהaַרezָמםcָםBקָמ
:)י'cָLְקִיםֶהaַָעֵגpBַהלkָ')לתBמLְ(ביִתְכe,תֵרLָיִלְכLeaְִדLֶwָ,ןֵהLֶדֹק
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dיֵפbeִמLַרְדיִמְליֵצָמאָל'BתBא'ואָלְבcִ,ה"פ.CיִלLְַמהzַָאBתBא
cִאָרְק,cְיִרְטְציִאCLֶַקְמה"בקַהןיֵאtֵַחNְרַכkָלaְִרiָי"ִרָהְו.ה

cְאBְנַיְלְר"NֵרָפְמL,cְיִרְטְציִאCיִמְלLְעיֵרeaָרLֶהBדָיתֶאאיִצB,ִמMeם
cְִמwְָב'ְדאָרNָרaַOָהָפֵרְטהֶד'cָיֵרLַנnֵָדָקיLִםיLֶiָאְצeחeיִחְמִלץvָםָת

aְיֵרLaְַקְמַההָמֵהMָח(הelִהָוֲהַו,):חסןי
zַwַLיִאcְִמהָאָנֲהaַרeaָעָהדַיןַניִרְסָא
)כןַניִרְמָאְדkִ,הָאָנֲהaַרeסָאcְםיLִָדָקְל

kֹלLֶaַwBֶדLtָסeלaֵָאLzִOָףֵר,eָכְלC
:םיִרqeיִאלָכְל'BתBא'Cיִרְטְציִא

ואָלהָרָזֲעeaָטֲחLֶpִLְןיelִח
cְאBיִא,ה"פ.אָתיְיַרqeר

,ןkֵהָכָלֲהַהטtְLַעַמLְַמאGְו.הָאָנֲה
ןֵכְו.אָתיְיַרBאcְואָלרַמָאָקיֵרְמַגְלאlֶָא
aְסBףLְְעַמzִלןי(,bַaֵיִארַמָאְדאָהיkָא
aֵהיְיַניeחelִןיLֶpִLְטֲחeaָיִא,הָרָזֲע
יִמ]בקֶרֶפְבe.רֵחַאןָיְנִעLaְֵרָפְלרLְָפֶא
LְֶוריִזָניִניֵרֲהרַמָאLָריֵבֲחעַמBרַמָאְו
יֵדkְד"מְלCיֵרtָ)םLְָו.טכריִזָנ(יִנֲאַו
ןיelִחיֵתיְיַמָקאָה,תBְצִמBaְכpְַחְל
eטֲחLֶpִLְןיelִחרַבָסָק,יLַpְֵמe.הָרָזֲעָל
aָואָלהָרָזֲעcְאBןַיְנִעְליִאְו.אָתיְיַר
יkַzִַא,אָתיְיַרBאְדeוָההָליִכֲארqeיִא
zְִקיLֵיֵליdַאיֵהCַהwְָרaָלָכֱאֶנן,
cְַמLְםָתָהעַמLֶpֶָקְו.לָכֱאLֶַרְלהLְaָ"א,
cִכ"תְבaְמוַצ'ָפ(bַaֵניBרָת,cַָרLַרaִי
לBכָי,'אeהLֶדBקיkִלֵכָאֵיאG',הָדeהְי
םLָָאְוקֵפqַָהלַעאaַָהףBעָהתאhַַח
zָלeחְויelִןיLֶpִLְטֲחeaִָיהָרָזֲעOָפְרe,
יֵטeעַמְלCיִרְטְציִאcְִמ.'אeה'ל"ת
LֶםָניֵאaִNְִמ,הָפיֵרkְלָלcַיִריִסֲא
aִַמהָאָנֲהcְאBַרְו:אָתיְיַרaִיLִעְמBן
עַמLְַמ.הָאָנֲהaַרַסָארָסיֵמיnֵַנ
cְַהְדאיִהַהMBֵרָיַחֵלCאָיְתָאיִרְכָנְלkְר'
הָדeהְייaִַראָהcְ,א"ָביִרהLְָקִה.הָדeהְי
)םLְָו.כףcַ(ז"ע'qֶַמcְק"פdaְיֵלתיִא
cְסָאeיִלרzֵַמםֶהָלןzְִחתַנpָל"יְו.ם,
cְהָיָהםִא,)נםָתָהרַמָאאָהLְניֵכB,
הLְָקִה.BלBרְכBמkְאeהLֶ°יֵנtְִמ,רezָמ
'רkְיֵתָאיֵצָמיִכיֵה°,N"ְנַיְלְרBאcְי"ִרָה
קֶרֶפdaְיֵלתיִאהָדeהְייaִַרְו,הָדeהְי

bִַהדיpָLֶח(הelִקןי:(cְַהדיִגpָLֶסָאהeִמרַבָעָקְו,ַחֹניֵנְבִלרMeיֵנְפִל'ם
יֵנְבִלאlֶָארַסָאָקאָלcְ,יִדיִמהLֶָקאcְGי"ִררֵמBאְו.'Bגְו'ןzִֵתאGרeִֵע
תיָנLְיִנאGאָהcְ,]גַחֹניֵנeaְרwְיִאהָרzBןzַַמםֶדBקcְ,אָקְוcַבֹקֲעַי
aְת"אְו.)סיַניִס,zְִקיLִֵקְזִחְליiַָרֵמהaִיLִעְמBן,cִיֵלאָריִבְסdcְ'Gלְכאֹתאe'
ןיִדיִגaְןיֵארַבָסcְןָויkֵ,ל"יְו.הpָLֶַהדיbִרַסָאcְִמ,עַמLְַמהָאָנֲהרqeיִא
aְהאָרָבְס,ט"נeא,cְסָאיִכeר,aַַנהָאָנֲהnֵסָאיeר,cְאָלLָאָכיְיaֵיd
הָרBאְכִלcְ.הָדeהְייaִַרkְאlֶָאןBעְמLִיaִַרkְרַבָסאָלהiִָקְזִח,נ"א°.הָליִכֲא
,ליֵעְלןָלאָטיtְLִריִאֵמיaִַרְלcִ,ריִאֵמיaִַרkְהiִָקְזִחאָיְתָאאָליnֵַנ
ןnַָקְלןֵכְו.הָאָנֲהaַםיִרeסֲאםיִרqeיִאלָכcְ,הָליֵבְניֵרLְיִמְלCיִרְטְציִאcְִמ
)cַגכף:(bַaֵהַהביֵתָייeַרֵמאaָןָנtְLִיֵלאָטיdַלbְאָרָמcִַרְלaִריִאֵמיbָרַמ
הiִָקְזִחe,cְהaַָאיaִַרְלeניְיַה,יֵאpַָתkְאָמיֵל)עןnַָקְלרַמָאָקְדאָהְו.הָליֵבpְִמ
אָלםָדcְעַמLְַמ.רַמָאאָנָמֲחַרcְםָדיֵרֲהַו:אָמְלָעיelֵכkְיֵתָאיֵצָמאָל
.הָרezְהיnֵַנdָמcָ]דהָמֵהaְהָרezְהkְLֶיLַpְֵמאָלcְִמ,הָמֵהaְלַלְכaִיֵוָה
.אnֵַטְמה"ב,הָליֵבְנםcַ,)םLְָו.זעתLַaָ(ןִיַיאיִצnBַהaְרַמָאcְ,ת"רְלהLֶָקְו
תיִעיִבְרkְLֶiֵLאlֶָאה"באnֵַטְמאcְG,הָדeהְייaִַרaְיֵסBי'רםָתָהרַמָאָקְו
cָה,םBכָיְוליִאBרְקִללBLמֲעַלְוBלַעדkְָחאָמְלַא.תִיַזLֵיֵלביdkְָבNָר.
קeסtָםLLeֵיאlֶָא,רNָָבdkְיֵלביLֵָחcְםMeִמואָלםָתָהcְ,י"ִרץֵריֵתְו
cְְרָדLִיִמןַניpֵיdcְליֵבְנםַדBאֵמָטת,eִמqְְמאָרָבLַןַניִרֲעaִתיִעיִבְרkִרַמָאְד
יnֵַנ)םLְָו.זיףcַ(הָליִעְמִבe.רNָָבkְםcָןַניִבLְָחאָליaeיִראaְGלָבֲא;םָתָה
:)פdיֵלןַניִעְדָיאָלdיֵפbeץֶרMִֶמe,'אֵמhַָהםֶכָלהֶזְו'ִמץֶרMֶַהםcַקיtִַמ

אָמBי(BלeאיִצBהףBסְבcִ,אָתיְיַרBאcְִמאGְוןָנaַָרcְִמ.ןֶהaָןיִלֲעBמ
.aBםיִלֲעBמBeתָוְצִמהNֲָעLֶpַרָבָדEְלןיֵארַמָא)םLְָו:טנ

םיִלֲעBמ,ןָנaַָרeנzָ).איףcַ(תאhַָחדַלְוקֶרֶפaְהָליִעְמִבcְ,י"ִררֵמBאְו
aְםיִמָד,cִַריֵרְבaִַרְוריִאֵמיaִיLִעְמBאםיִמָכֲחַו,ןBמןיֵאםיִרְמBןיִלֲע.
eלְפeְגzָרַחַאםָתLֶiָרְדִקלַחַנְלאָצBן,cְקBםָתָהש"ריֵנָתָקהָקיִרְזםֶד
cְמןיֵאBןיִלֲעaB.הָיָהְוLָםaַqְןאַמְדאָמְעַטיאַמ'םיִרָפcְןיֵארַמָא

,יֵאָק'יִנְתnַַאְו,'ןיִלֲעBמןיֵאאָמְעַטיאַמ'ג"האlֶָאהָרzBַהןִמaBןיִלֲעBמןBעְמLִיaִַרְוריִאֵמיaִַרְלcִעַמLְַמהָוֲהכ"אcְ,'רַמָאcְןאַמcְ'ג"לְו.'ןיִלֲעBמ
cְיֵנָתָק,cָםaַzְִחlָמןיֵאהBןיִלֲעaB:הַמnַמםִיezָףַאםיִרcָמםezָלַעףַא.רbַבcְָדָקםַדLִםיLִֶנןיֵאLְtָCkַnַםִיGהאewַLמ"מ,)צםִיַמְלkֵןָוי
cְַמLְאָרְקעַמaְחםַדelִןיcִLְיִרaְַו,הָאָנֲה'Gלַכאֹתא'cִיֵדיdניְיַהeְוהָליִכֲאGה,הָאָנֲהאeַהאcִָדָקםַדְלןיLִלַעףַאְו.)קםיbַבcְיִאkָאzְריֵואָליֵר(,
םיִכqָיpִַהםִיkַnַאָמיֵאְו:)שאָקְוcַהָליִכֲארqeיִאיֵוָהםָדְדיֵואָלeהelְכcְאeהאָמְלָעaְאָתlְיִמיleיbִמ"מ,םיLִָדָקְלדַחְוןיelִחםַדְלדַח
:הָאָנֲהaַיִרcִLְףַליֵמְליֵצָמאָלאָכָהֵמ,רַמBלkְאlֶָא;'לַכאֹתאH'ִמןַניִעְדָיאָליnִֵמcְ,הָאָנֲהaַרeסָאםָדאֵהLֶiְףַליֵמְלCיֵרtָאָל.ַחaְֵזnִַהיbַaֵלַע
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טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמב"פ'יימאח[
:]בהכלההטיחש

תוכלהמח"פ'יימאח
די'להתורוסאתולכאמ
ד"יע"שוטטלקןיואלגמס

:איףיעסהס'יס
זי'להםשו"טפ'יימבט

ףיעסםשע"שוטםשגמס
:ט

חיהכלהםשד"פ'יימגי
:ההכלהח"פו

)וט('להםשח"פ'יימדאי
:י"סםשע"שוט]די[

תוכלהמב"פ'יימהבי
:איהכלההליעמ

=
לאננחוניבר

ךניאוךבלכלוכילשמהתא
ןירוסיאראשךילשמ
לכלןניעמשאהימ.הרותבש
וליפאויריסאדןירוסיאראש
אוההלבנדארקוהאנהב
ןירוסאראשרסימליתאד
רמואהדוהי'רוהאנהבוליפא
וניאהרזעבוטחשנשןילוח
'רלןניבתומו:הרותהןמ
ביתכדהשנהדיגירהוהבא
רתומאוהולכאיאלהיב
ךריםדאחלושןנתדהאנהב
.'וכוהכותבהשנהדיגש
והבא'ררבסקןנינשו
הבלחואיההלבנההרתוהשכ
תומכהלבנהיכהרתוההדיגו
הרתוההדיגוהבלחבאיהש
יניא'ישקאו.ירכנלרכמהל
אהוהלבנבורתוהםידיגהש
רתוהאלביתכהלכאוהננתת
םידיגוהליכארבדידימאלא
תילדוהנינהליכאינבואל
ןנתהו)יניא(םעטןתונבוהב
השנהדיגהבלשבתנשךרי
הילתיאןאמןנירמאו.'וכו
ןידיגבןיאדארבסיאה
יכהש"רש"רםעטןתונב
אינתדהאנהברסואדימנ
האנהברתומהשנהדיג
ןועמש'רוהדוהי'רירבד
אלביתכדםדירה:רסוא
האנהברתומוםדלכאת
ןילעומולבזלןירכמנו]ןנתד[
םדינאש'יחדו.ןהב
לערמאנשםימלשקתיאד
.'וכםימכונכפשתץראה

י"שריטוקיל=
בלכלךילשמהתאיאו
.הרזעבוטחשנשןילוח
הינימןילוחיעמתשמיכהו
רשבביריימארקיאהוליאד
רבועןוגכותציחממץוחאצויה
ומאתטיחשבודיתאאיצוהש
יאהמ).חסףדןילוח(הל'יפלי
ןוגכהדשברשבוארוסיאלארק
יולגבותציחמלץוחרשבאציש
אוהירההציחמולןיאשהדשכ
טעימוולכאתאלוהפרטכ
ותואןוכילשתבלכלהיפיסב
הרזעבוטחשנשןילוחיטועמל
רסאנדאוהותואיכהשירדו
ןוכילשתבלכלוהציחמתאיציב
ןילוחאלוהאנהברתומדותוא
י"עןירסאנההרזעבוטחשנש
ףאןירוסאדהציחמתסינכ
ןילוח.].חנןישודק[האנהב
ואלהרזעבוטחשנש
ןנברדמאלא.אתיירואד
םישדקרמימליתאאמליד
אלשןההטיחשרחאלולספנש
והיינימינהתמאקוןמדקרזנ
אלשםישדקמתונהיליתאו
ה"ד.חנןישודיק[ןמדקרזנ
ךריםדאחלוש.]ןילוחבו
אמשןיששוחןיאו.ירכנל
הנלכאיולארשילהנרכמיורוזחי
איההמילשדןויכדהדיגב
היההשנהדיגלשומוקמ
חקולהוהנמיהטטחנםארכינ
ארמגבו,ולטונולטינאלשןיבמ
רשבלארשיינבזיכיהךירפ

.]:גצןילוח[םיבכוכדבועמ
]תוטמשהבךשמה[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:גכןמקל[)ב,.חנןישודק)א
אבב.טכריזנ.חנןישודק
,:גצףדןילוח)ג,].בעאמק
,:קןילוח)ה,]:גכןמקל[)ד
אמוי.דמהרזהדובע)ו
'רפםיטפשמאתליכמ)ז,:חנ
,]:זנףדןישודק[)ח,'כ
םיחבז)י,:בצןילוח)ט
,:בפ].דכןמקל[)כ,.זפ
,ה"הטאתשרפ)מ,:גכ)ל
,]גקרפאתפסותב[)נ
ףד)ע,.טנףדןירדהנס)ס
תופסותבע"עו[)פ,.גכ
]ליאוהה"ד.דקתוחנמ
ה"ד.דןירדהנס'סותבו
ז"יעכ)ק,:בכןמקל)צ,ןינמ
,המהבבה"ד:גכןמקל'סותב
ע"עו[)ש,:דףדתותירכ)ר
]םדה"ד.גלןילוחתופסות
ה"ד.דןירדהנס'סותע"עו
ינבתמדקהןייע)ת,ןינמ
הנהוה"דב"חח"ורדלא"ער

.רבכ

ס"שהןוילג=
התאותואמ"רו'מג
ילהומת.בלכלךילשמ
רגדחאדמ"ר'מאדהמאמלד
ןיבוהריכמבןיבירכנדחאו
ביתכדתמאהיפלונייההניתנב
בלכלךילשמהתאיאדותוא
אליממ'רותבשןירוסיאלכ
רגלהליבניבגארקךירטצא
הליבנריתהלךירעשברשא
םירבדלרמאאלה"שמהאנהב
.ארקרתיימאלדןויכןבתככ
ותואבותכהיהאלולאלבא
אלדהליבנדארקמקודינדא
עמשמהאנהרוסיאלכאת
'רותימדתמאבםירמואונייה
ןבתככםירבדליתאארקד
.מ"רוה"די"שר:ע"צו
ןהבשרופמןיאדםושמו
לכמאהל"ק.'וכוואל
אלדארקמףלינםוקמ
האנהםגדהבעותלכלכאת
י"רלהשקןכו.א"רלעמשמב
הרזעבוטחשנשןילוחל"סד
י"שרשוריפלדאתיירואדואל
רסתיל'יירואדותטיחשד
לכלכאתאלםושמהאנהב
ה"ד'סות:)תע"צוהבעות
אוהש'וכוןועמש'רו
דסןיבוריע'יע.ולורכומכ
ד"אב:ונדמלוה"ד'סותב"ע
.י"רכאיתאיצמיכיה
'ישוקאכילוהזאהילהומת
ל"סךריד'ינתמדל"ידכ"כ
האנהברתומה"גדהזבי"רכ
ינבמדי"רכל"סאלהזבלבא
ומילאהאליאמאו.רסאנבקעי
י"רלל"סךיאדרתויםתיישוק
הבלחואיההליבנהרתוהשכד
רגלדכ"עאהורתוההדיגו
דיגאיאקאלךירעשברשא
רועינפלםושמרוסאאהד
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :בכ

eִקְזִחְלiָיִאאָתְכְלִהיאַמְל,הzַwַLcָםִיַמְלם.
אaַָארaַאיiִָח'ררַמָאcְ.אaַָארaַאיiִָח'רְדִכְל
,ריLְִכַמBניֵאLֶםיLִָדָקםַדְלןִיpִַמ)א,ןָנָחBיר"א
Lֶpֶארַמֱא('Gאzֶֹלְכאpe,ץֶרָאָהלַעzִLְtְֶכpe
kַnָםִי';cָםLֶpִLְtָCkַnְַכַמםִיLִרי,LֶניֵאB
,יַחַהןִמרֶבֵאיֵרֲהַו.ריLְִכַמBניֵאםִיLְtָCkַnִַנ
cִבביִתְכ('GַהלַכאֹתאpֶֶפLַהםִעaָNָר',
טיBLִיאLֶHןִיpִַמא,רֵמBאןָתָניaִַר)ב,אָיְנַתְו
,ַחֹניֵנְבִליַחַהןִמרֶבֵאְוריִזָנְלןִיַיסkBםָדָא
אָה;לLBְכִמןzִֵתאGרeִֵעיֵנְפִלְו')גל"ת
zַwַLיִאcְיַחַהןִמרֶבֵאיֵנאLָ.יִרLְםיִבָלְכִל
יkִ,םcַָהלBכֲאיzְִלִבְלקַזֲחקַר')בביִתְכcִ,םָדְל
אָתְכְלִהיאַמְל,הiִָקְזִחְלL'.eֶפpַָהאeהםcַָה
אeהםC,cָָלרַמָא.םָדְליַחַהןִמרֶבֵאzַwַLיִא
יַחַהןִמרֶבֵאהָמ,יַחַהןִמרֶבֵאְלzַwַLיִאְד
םַדהֶזב,הֶזיֵאְו;רeסָאיַחַהןִמםcָףַא,רeסָא
,לָקְסpִַהרLBיֵרֲהַו.aBהָאְצBיLֶפpֶַהLֶהָזwַָה
cְדרַמָאאָנָמֲחַר('GתֶאלֵכָאֵיאaְNָרB',אָיְנַתְו)ג,
יִניֵא'רMBַהלֵקqִָילBקָס')דרַמֱאLֶpֶעָמnַLְִמג
,הָליִכֲאaַהָרeסֲאהָלֵבְנeהָלֵבְנאיִהLֶַעֵדBי
eל"תהַמ'Gַמ.'לֵכָאֵיאbְִלדיEַהkָתeב,Lֶםִא
LְטָחBרַחַאְלLֶpִתֶא(רַמְג(cִניB,סָאeיִלןיֵא.ר
לַעַבe')דל"ת,ןִיpִַמהָאָנֲהaַ,הָליִכֲאaַאlֶָא
,רֵמBאאָמBזןaֶןBעְמLִ.עַמLְַמיאַמ.'יִקָנרMBַה
kְםָדָאLֶאBריֵבֲחַלרֵמB,אָצָיtְלBִמיִקָניִנpְויָסָכ
בַתְכcִאָמְעַט.םeלkְלLֶהָאָנֲהםֶהBaָלןיֵאְו
'eַהלַעַבMBיִקָנר';cְִמיִא'Hיִא,'לֵכָאֵיאqeר
.עַמLְַמאָלהָאָנֲהרqeיִא,עַמLְַמהָליִכֲא
הָאָנֲהרqeיִאְוהָליִכֲארqeיִא'לֵכָאֵיאG'םָלBעְל
אeהBרBעתַאָנֲהַל'יִקָנרMBַהלַעַבe',עַמLְַמ
תֶאלֵכָאֵיאG'אָניֵמָאד"ס,Cיִרְטְציִאְו.אָתֲאַד
aְNָרB'kְביִת,aְNָרBע,ןיִאBרBל"מק,אָל.
eָנָהְלCzַpָיֵאcְַמtְיֵליִקdָרְדִלאָרְקיאַהְלLָה
תַאָנֲה,תBדָלוְויֵמְדִלְורֶפkBיִצֲחַל,אָניִרֲחַא
תֶא,'BרaְNָתֶא'ֵמeהְלאָקְפָנ.eהְלאָנְמBרBע
.Lיֵרָדאָל'תֶא')ד,Cָדיִאְו.BרNְָבִללֵפhַָה
הָיְמֶחְנdָליִרְמָאְו,יִנBסְמַעָהןBעְמLִ,אָיְנַתְדkִ)ה
,הָרLֶaַzBםיzִֶאלLkֵָרBדהָיָה)ו,יִנBסְמַעָה
kֵןָויLִֶהbֱִא'התֶא'ְל)הַעיGיֶהEzִאָרי'tֵַריL.
LְzַָרLֶcָםיzִֶאלkָ,יaִַר,ויָדיִמְלBzַלeרְמָא
יzְִלLֶwִaַםkְLֵ,םֶהָלרַמָא.ןֶהיֵלֲעאֵהzְהַמ
NַָהלַערָכcְיִרLָה,kָCַקְמיִנֲאaֵלNָלַערָכ
EיֶהGֱא'התֶא',Lַרָדְוע"ראLֶaָדַע.הLָיִרtְַה
zִַרְל'אָריaBתzַהָלְרָעיֵרֲהַו.םיִמָכֲחיֵדיִמְל,
cְםיִלֵרֲע')ורַמָאאָנָמֲחַרGאָיְנַתְו,'לֵכָאֵיא,
,הָליִכֲארqeיִאאlֶָאיִלןיֵא,'לֵכָאֵיאGםיִלֵרֲע')ז
אGְוaBעaְַצִיאnֶpe,LֶHִמהֶנָהֵיאLֶHןִיpִַמד
'Bתָלְרָעםzְֶלַרֲעַו')ול"ת,רpֵַהתֶאaBקיִלְדַי
אָמְעַט.םkelָתֶאתaBַרְל,'לֵכָאֵיאGםיִלֵרֲע'
cְִלַרֲעַו'אָנָמֲחַרבַתְכzֶתָלְרָעםB''יִא,אָניֵמָאהָוֲהיִכָהואָלאָה;'םיִלֵרֲעqeר
ןיaֵעַמLְַמ'לֵכָאֵיאG'םָלBעְל.עַמLְַמאָלהָאָנֲהרqeיִא,עַמLְַמהָליִכֲא
אָקְלָס,Cיִרְטְצִאְו.'םֶכָל')וביִתְכcִםָתָהיֵנאLְָו,הָאָנֲהרqeיִאןיaֵהָליִכֲארqeיִא
אLְzַָהאlֶָאְו.ןָלעַמLְַמָק,אֵהְיםֶכLֶlָ,'םֶכָל'בַתְכeליִאBה,אָניֵמָאzָCְעַד
cִָנָהיִביִתְכCַרְל'םֶכָל'ה,אָיְנַתְדִכְל.יִלהָמְל'םֶכָל',יֵאָרְקaBַהתֶאתpָטeַע

םיaִַרְל

eִקְזִחְלiָה.cְיִא,ליֵעְלרַמָאqeִמץֵמָחְדהָאָנֲהר'Hאָה,'לֵכָאֵיא'Gלַכאֹתא'
.םִיַמְלםzַwַLcָיִאאָתְכְלִהיאַמְל:הָאָנֲהdיֵלעַמLְַמאָל'eלְכאֹתאG'ְו
dיֵניִבְתBאאָלהָליֵבpְִמe.eרְסzַיִנCcְָליֵתיzֵאָכיֵהֵמe,הָאָנֲהdaַיֵיְרLְִמְל
םיִרָבְדִל,רַבָסהָדeהְי'רkְיִאd,cְיָיְרLְִמְלאָרְקCיִרְטְציִאיאַמְלהiִָקְזִחְל

kִהןָבָתְכeיִאְו,אָתֲאַדאkְָלרַבָסמ"רd,
הָריִכְמִלרֵגְדהָניִתְנםיcְִקַהְלCיִרְטְצִא
.'רaָNַָהםִעLֶפpֶַהלַכאֹתאG':יִרְכָנְד
aְעBדLֶַהpֶֶפLaB:aְםֶהָלרַסֱאֶנַחֹניֵנ
Cַא')טתיLִאֵרaְ(ביִתְכcִ,יַחַהןִמרֶבֵא
aָNָרaְְפַנLBמָדBGלֵכאֹתאe'יֵנְפִל':)ח
םMeִמאlֶָארַסzְיִמאָלאָמְלַא.'רeִֵע
לָבֲא;'לLBְכִמןzִֵתאGרeִֵעיֵנְפִל'
aַיִתיִרֲחַאהָאָנֲה,kְגBבֶלֶכְלן,Lְיִר:
אG'אָרְקdcִיֵפיֵס.'םcַָהלBכֲאיzְִלִבְל'
יַחַהןִמרֶבֵאהָמ:'Bגְו'Lֶפpֶַהלַכאֹת
ןִמםcָףַא:aBרeמָאָהרqeיִאaָ.רeסָא
,רַמBלaB.kְרeמָאָהרqeיִאaָ.רeסָאיַחַה
kִָמתֵרMeםcָםbָמeהַמ.רeאָמיֵתְד
zְָחַבָזְו'ַא'םcַָהלBכֲאיzְִלִבְלקַזֲחקַר'
,יֵאָק)טליֵעְלביִתְכE'cְִנאvִֹמEeְרָקaְִמ
םcַלָבֲא,רeסָאְדאeההָחיִבְזםַדְו
לַע,רַמBלkְ.הֶזהֶזיֵאְו:רezָמהָזwַָה
,םcָםMeִמרeסָאיַחַהןִמםָדהֶזיֵא
הָזwַָהםcַלַע,ביִתLkְֶפpֶַהםַדאָה
LֶלaְהָמֵהLֶַהpֶֶפLיBהָאְצaB.ֵיLד'
תBתיֵרְכaִןַניִרְמָאְדkִ,זwֵיֶהaְםיִמָדיֵניִמ
)cַבכף.(.aַzְִחlָהLBסְבִלְו,תֵתBף
.תֵתBLBפBסְו,ריִחLְַמכ"חאְו,ַחlֵַקְמ
Lֵיְו,aBהָאְצBיהָמpְLַָהןיֵאLֶןֶהֵמLֵי
,אָיְנzַםָתָהְו.aBהָאְצBיהָמpְLַָהLֶןֶהֵמ
,aBהָאְצBיהָמpְLַָהLֶזwֵיֶהםַדeהֶזיֵא
kָןַמְזלLֶnְַקlֵכַחe':LֶםִאLְטָחBכe'.
;'רMBַהלֵקqִָילBקָס',אָרְקרַמָאיִכָהְו
לֵכָאֵיאG'ןֵכיtִלַעףַא,BלָקְסאGיִאְו
.עַמLְַמאָלהָאָנֲהרqeיִא:'BרaְNָתֶא
ןLֶkֵלָכְו,הiִָקְזִחְלleיִפֲאאָיLְַקְו
ק"בְבcִ.יֵאCzַpָָנָהְלe:eהaַָאיaִַרְל
tֶקֶרLBרLֶpָחַג)cַאמף:eבמ.(,cְַמtְיִק
,אָניִרֲחַאהLָָרְדִל'יִקָנ'יאַהְלdיֵל
,רֶפkBיִצֲחֵמרeטtָםָתcְןַניִעֻמLְַאְל
cְיִצֲחֵמיִקָנרַמָאָקkBתיִמֵהםִארֶפ
,םֵלLָרֶפkBםLַlְֵמדָעeמleיִאL;cְיִא
.םLַlְֵמאGרֶפkBיִצֲח'יִפֲאםzַָהְו
םִא,תBדָלוְויֵמְדִלdיֵלקיtִַמְדאkָיִאְו
.Cָדיִאְו:ָהיֶדָלְיeאְצָיְוהָרָההMִָאחַגָנ
cְיֵלאָקְפָנdעתַאָנֲהBִמר'pָתֶא':'יִק'
dָלרַבָסcְ.אָיaeיִרְל.Lיֵרָדאָל
kְLִעְמBסְמַעָהןBיִנ,LֶtֵֵריLkֶָאלzִםי
LֶaַzBַרְלהָרaBת,kֵןָויLִֶהbִהתֶא'ְלַעי'
אֹריִלהaֶַרֲאהָמרַמָא'אָריEzִיֶהGֱא
לkִָמaBרַזָחְוןkelִָמLַריnB,tִֵע
יֵיaeַרְלואָלאָהcְִמL,cְַרLֶcָןיִיaeיִר
:eתֲאיֵיaeַרְלואָליnֵַנeהkelְ,אָתֲא
אָרBמאֵהLֶiְ.םיִמָכֲחיֵדיִמְלzַתaBַרְל
.aBעaְַצִיאGְו:)יםִיַמLָאָרBמaָCkְַר
kְגBןaִיִלְקtֵגֱאיBםיִז.LֶַהMBסָארֵמeר
קיִלְדַיאGְו:)כBמְצַעיִרkַtְהָלְרָעםMeִמ
aBַהתֶאpֵר.kְגBןaְLֶןֶמLֶהָלְרָעל:
:dיָרְסָאְל.יֵאָרְקיֵנָהיִביִתְכcִאLְzַָהְו
:אָתֲאיאַמְלאָריzֵֶהעַמLְַמcְ.'םֶכָל'

יִרְכָנלLֶיַחָהןִמרֶבֵאְבcִןָויd,kֵַמיzֵ.ַחֹניֵנְבִליַחַהןִמרֶבֵאְו
יֵנָתָקcְִמ)םLְָו)ל:וףcַ(ז"עתֶכqֶַמcְק"פaְרַמָאְדkִ,יֵריְיַמ

GיאBLִיֵנָתָקאָלְוטיGִיאzֵקיֵיָדיִכיֵהכ"א,ןcִLְיִרaַואָליִאהָאָנֲה
רNְzַkִֵהְלרeסָאcְ,טיBLִהְלרeסָאהָיָהרָכNְָבcִןָויֵכcְ,ל"יְו.'רeִֵעיֵנְפִל'
aְיִאqeלַעףַא,הָאָנֲהיֵרbַבcְדַבֲעיִד
NְרָכBמezָרkִַמְדLְעַמaְֶפ'aָאָרְת
cְַמqֶ'ז"ע)cִַמ).בסףkָקָמלBסָאםeר
הַמcְ,רeסָאיnֵַנ]אםpִָחְבe,הlִָחzְַכְל
MֶnַלקיִזֲחBַעָהke"טםBֲחהָבLִבי
kְִמNְzַkֵרַמָאְדאָהְו.רaְסBֵאףle
הָתְיָהםִאיbַaֵ,):בלמ"ב(תBאיִצְמ
יִאְו,dָלקeקָזןיֵאCֶסֶנןיֵיהָנeעְט
,אָתיְיַרBאcְםיiִַחיֵלֲעaַרַעַצתַרְמָא
ביLֲִחcַג"עא;dָלקeקָזןיֵאיאnַַא
kְִמNְzַkֵרaְיִאqeסָאְוהָאָנֲהיֵרeר
ןוkַeְֵתִמBניֵאcְןָויkֵמ"מ,םpִָחleaְיִפֲא
LֶiַלקיִזֲחBטBהָבeִמMeרַעַצםaַלַע
אָלְורLְָפֶאאָל)מBמkְביLֲִח,םיiִַח
'dָלקeקָזןיֵא',נ"א.יִרcִLְןוkַeֵיִמ
,יִרְכָניֵנְפaִאleLֶHיִפֲאdיֵלעַמLְַמ

cְלקיִזֲחַמןיֵאBטBהָב:

ןיִאBרaְNָאָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס
קLְzBיִל,ת"אְו.אָלBרBע

Cיִרְטְציִאcְ,רַמBלLֵיְו.BרaְNִָמBeרBעֵמ
'aְNָרB'ג"עאcְיֵדְבַעdkְןיֵעaָNָר.
eןאַמcְיֵלתיֵלdָרְדאָהLָהaְֶפ'LBר
הLָָרְדִלאָתֲא,).אמק"ב('הְו'דחַגpֶָש

:)נאָניִרֲחַא

ןָויkֵ,רַמאzֹםִאְו.עaְַצִיאLֶHןִיpִַמ
cְןָלאָקְפָנcְסָאeרaַהָאָנֲה,

.הָקָלְדַהְוהָעיִבְצרBסֱאֶלCיִרְטְציִאיאnַַא
ביLֲִחאָלהָעיִבְצcִד"סcְ,י"ִררֵמBאְו
,אָמְלָעaְאָתeזָחאlֶָאיֵוָהאָלcְ,הָאָנֲה
kִרַמָאְדaְַהbBלֵז)Lְָו.אקםLַָהַא)םC
אָקְלָסהָקָלְדַהןֵכְו.אָפeגאָתlְיִמ
.BרeעיCaִֶרcֶיֵוָהcְןָויkֵ,אָיְרzָCcְLְַעַד
eןיֵא)סד"מְלLֶםיִצֵעחַבaַtַת,cְLָיֵר
אָכָהאָרְקרַסָאְדאָה,הָקָלְדַהaְםיִצֵע
,רֵנaְקֵלkְLֶcBןִיַעaְיֵוָהcְ,ןֶמeaְLֶניְיַה
תֶבֶהְלMַַהְוםיִלָחֶגהNֲֶעַנםיִצֵעלָבֲא
aַָהןִמאbֶםִאְו.םיִלָחzַֹא,רַמאnַיא
הָאֵמְטהָמeרzְיaֵַגאָרְקCיִרְטְציִא
אֵהE'LֶlְEzְְל')ע'יLְִרָדcְ,ריzִַהְל
]באָכָהE,cְְליLְִבzַתַחdzַָקיqִַהְל

,רַמBלLֵיְו.רַסיֵמְלאָרְקCיִרְטְציִא
cְְעַדאָקְלָסzָCcְִמףַליֵנnֲַעNֵַהרwַל,
cְרַסָאaֵיdהָרָעְבַה,cִביִתְכ'Gְרַעִבאzִי
ןיִקיִלְדַמהaַnֶקֶרֶפaְרַמָאְדnֶpe'.kִִמ
)Lַaְָו.הכתLָם(,eהַמnֲַעNֵַהרwַל

:'eכְוהָרzBהָרְמָא
הLְָקִה.אָיְנַתְדִכְליִלהָמְל'םֶכָל'

יאnַַא,לֵבְרweִמי"ִרָה
יֵרzְבzBְכיִל,'םיִלֵרֲע''גCיִרְטְציִא
Cָחְרkָלַעְו,הָקָלְדַהְוהָעיִבְצִל'םיִלֵרֲע'
יִאcְ;םיaִַרָלַעeטָנְל'םֶכָל'אָיְתָא
'םֶכָל'בzBְכִלאָל,אָתֲאהָקָלְדַהרzֵיֶהְל
אH'ִמרBסֱאֶנְו,'םיִלֵרֲע'Cָנָהֵמדַחאָלְו
,הָעיִבְצ'םיִלֵרֲע'דַחֵמeהָאָנֲה'לֵכָאֵי
eסֱאֶלאָרְקןיֵאהָקָלְדַהְלBןיֵאְו.ר
רBסֱאֶלעַמLְַמ'לֵכָאֵיאH'ִמcְ,רַמBל
ביִתkְהָוֲהיִאְו,הָקָלְדַהְוהָעיִבְצleיִפֲא
'Gןַניִרְסָאהָוֲה,'םיִלֵרֲע'דַחְו'לֵכָאֵיא
םLeְל'םיִלֵרֲע'ַו,הָאָנֲהלkָ'לֵכָאֵיאH'ִמ
cְָרLָהָעיִבְצִליֵאָרְקןַניִכְרְצַמְדאָהְו,ה
,'םֶכָל'ביִתְכcִםMeִמeניְיַה,הָקָלְדַהְו
cְ'ַמ'םֶכָלLְַהְלעַמzִריkָהָאָנֲהל,
eהָוֲהיִאיִכָהְלkְביִתzְםיִלֵרֲע'יֵר'
:)םLְָו.אקק"ב(לֵזbBַהaְרַמָאְדkִ,אeה'ָמְלָעaְאָתeזָחאָהcְ,הָעיִבְצןַניִעְמLָאָל'לֵכָאֵיאH'ִמcְ,ןkֵרַמBלרLְָפֶאיִא.הָקָלְדַהןַניֵרLָהָוֲה,'םֶכָל'ְו

ַעeטָנ

טפשמןיע
הוצמרנ

:חסקןיואלגמסאגי
תוכלהמו"פ'יימבדי

ג'להתורוסאתולכאמ
:זלקןיואלגמס

בכ'להםשד"פ'יימגוט
:הלקןיואלגמס

גמסט'להםשי"פ'יימדזט
ד"יע"שוטדמקןיואל

:אףיעסדצרןמיס
:הכףיעסםשהזי

=
לאננחוניבר

רוסיאלכרמאדהיקזחלו
רתומלכאיאלהיבביתכאלד
והבביתכאלדםדירההאנהב
םימכינתמלילהמללכאיאל
'ינשו.יאקוירשאההירשמל
האנהבםדלירשמלאתאאל
ארקךירצאלואטישפאהד
יאהאלא'יעמשאלאתאאלו
וניאשםישדקםדלןינמ
ובארוקינאןיאשרישכמ
לעאלאםימכונכפשת
יחהןמרבאירה:חבזמה
םעשפנהלכאתאל'אנש
ןינמרמואןתנ'ראינתורשבה
ריזנלסוכםדאטישויאלש
.'וכחנינבליחהןמרבאו
אתכלהיאמלהיקזחלו
היקזחךלרמאםדלשקתיא
יחה]ןמ[רבאןמדמלםדה
לוכאיתלבלקזחקררמאנש
אלשפנהאוהםדהיכםדה
המרשבהםעשפנהלכאת
ןמםדףארוסאיחהןמרבא
חנינבלוליכאהלרוסאיחה
המשנהשהזקהםדהזהזיאו
ירה:תרכשונעוובאצוי
אלוביתכדלקסנהרוש
ביתכדאמעטוורשבתאלכאי
'יפאורסאליקנרושהלעבו
לכאיאלדללכמהאנהב
אישקועמשמאלהאנהרוסיא
אלמםלועלןנינשו.והייורתל
ירוסיאוליפאהילאקפנלכאי
יקנרושהלעבויאהוהאנה
תאנהל'יפארוסאדהיליעבמ
ביתכדהלרעירהו.'וכורוע
אישקו'וכלכאיאלםילרע
אלםלועל'ינשו.והייורתל
הליכארוסיאדחאלכאי
עמשמבהאנהרוסיאדחאו
אנימאךתעדאקלסךירטצאו
היהיםינששלשבתכוליאוה
יוהלכאיאלםילרעםכל
רתומואוהםכלשאנימא
יארקינהל"מקהאנהב
יעבמםכל'ירמאו.רסימל
איבהלםכלאינתדכלהיל

].גכףדלךיישןאכמ[
הלרעבבייחשםיברלעוטנה
טרפםכלרמואהדוהי'ר
המורתירהו:םיברלעוטנל
שדקלכאיאלרזלכוביתכד
ןנינשוןייבריזנלןיברעמןנתו
םכתמורת'יתכדםתהינאש
ריזנירהו:אהתםכלש
אלגזדעוםינצרחמביתכד
ןייבריזנלןיברעמןנתולכאי
ורזנביתכדםתהינאשןנינשו
שדחירהו:'וכאהיולשורזנ
למרכוילקוםחלוביתכד
רצוקןנתוולכאתאל
המהבלליכאמותחשל
רתומוותליכאןמזבהנהנ(
הנהנשףאו[)ותאנהב
רתומדאמלאהתליכאב
םתהינאשןנינשו]האנהב
]םכלש[םכריצקביתכד
ירהו:האנהבריתהלאהי
לכווהבביתכדםיצרש

=
םלשהרואהרות

ץֶרָאָהלַעpeֶלֲכאzֹאG)א
zִLְtְֶכpekַnָדכ,ביםירבד[:םִי[
לֹכֲאיzְִלִבְלקַזֲחקַר)ב
Lֶפpַָהאeהםcַָהיkִםcַָה
םִעLֶפpֶַהלַכאֹתאGְו

]גכ,ביםירבד[:רָֹשaַָה
יֵנְפִלְוLֵרֵחלlֵַקְתאG)ג
ָתאֵרָיְולLְֹכִמןzִֵתאGרeִֵע
nֱֵאGיֶהEדי,טיארקיו[:ָיְייִנֲא[
BאLיִאתֶארLBחbִַייִכְו)ד
לֵקqִָילBקָסתֵמָוהMִָאתֶא
BרָֹשaְתֶאלֵכָאֵיאGְורMBַה

eַהלַעַבMBיִקָנר:
]חכ,אכתומש[

אָריEzִיֶהGֱאָיְיתֶא)ה
BמLְִבeדֹבֲעַתBתֹאְו

zִMָגי,וםירבד[:ַעֵב[
ץֶרָאָהלֶאeאֹבָתיִכְו)ו
eְעַטְנzֶםkָלָכֲאַמץֵעל
BיְרtִתֶאBתָלְרָעםzְֶלַרֲעַו
LָלLLָםֶכָלהֶיְהִיםיִנ

:לֵכָאֵיאGםיִלֵרֲע
]גכ,טיארקיו[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.זטליעל:ול].גל[ןילוח)א
,.והרזהדובע)ב,].כ[
,.ונןישודק.אמאמקאבב)ג
הטוס:הסריזנ.זנןישודק[)ד
:איתוחנמ:אמאמקאבב.זי
אבב)ה,]:הלהדנ:ותורוכב
תורוכב.זנןישודק:אמאמק
,].ביהגיגח[)ו,]ש"ע[:ו
אמקאבב:ונןישודק)ז
,.זנףדןירדהנס)ח,.אק
תובא)י,אכביםירבד)ט
,:ולתוכרב)כ,ב"ימדקרפ
,]ןינמה"דתופסותבש"ע[)ל
,]:הכףדןמקל[)מ
,]:דלהרזהדובעב[)נ
.].הכתבש[)ע,]:וכןמקל[)ס

םינויצותוהגה=
ונינפלו,םנחבי"ופדב]א
ל"צ]ב:ל"שרהמהפ"ע
:י"תכבה"כו,)ש"ב(אכהו

י"שריטוקיל=
וניאשםישדקםדלןינמ
.םיערזהלעלפנםא.רישכמ
יוה.םימכךפשנשםד
םד.].גלןילוח[רישכמוםימכ
ילכבולבקלןישחןיאשןילוח
םדלבאםימלשקתיאדרישכמ
ךירצוילכבלבקתמםישדק
ךפשנוניאוחבזמלונממ
אלדרישכמוניאםימכדוביאל
ירהו.].זטליעל[םימלשקתיא
אלביתכדיחהןמרבא
.רשבהםעשפנהלכאת
שפנןנירקמיחהןמרבאד
ןיפילחהשועוניאונכתחיםאש
הלוטנהשפנכדועבושיאלש
אלעמשמיכהותרזוחהניאש
רשבהםעודועבשפנהלכאת
ןילוח[רשבהםעתויחהדועב
םדאטישויאלש.]:בק
אביאמש.ריזנלןייסוכ
.הזקהםד.]:וז"ע[ותותשל
אצויךכרחאורוחשהלחתב
אלבהתיתשבןהיתשוםודא
חלקמךכרחאוקוחרבחוליק
תתושטעמתמםדהשכףוסו
.].בכתותירכ[ךומסבדרויו
.הלבנאיהשעדוייניא
ונדמלרבכהלבנוולקסוליאוה
םירבד(הלבנלכולכאתאלמ
ןישודיק[הליכאבהרוסאש)די
רחאלוטחשםאש.]:ונ

עמשמיכהד.ונידרמגנש
הליקסידילרושאבשמארק
ורשבתאלכאיאלבושולקסי
ןניעומשאיתרתו.].אמק"ב[
םאורושהלקסילוקסארק
יאנתךנהלו.לכאיאלטחשנ
יצחל'וכוהיליקפמד
םדאהתאגרהםאש.רפוכ
דעומדג"עאורפוכיצחמיקנ
ןנירמאאלםלשרפוכםלשמ
יכיהיכרפוכיצחםלשיםת
.קזניצחםלשמןיקזניבגד
השאףגנםא.תודלווימדלו
םלשמוניאהידליואציוהרה
םדאהשומכלעבלתודלוימד
תומש(ביתכדכםלשמףגונה
ןישודיק['וגושנעישונע)אכ
ק"ב[ןייובירןימגוןיתא.]:ונ
םיתאלכשרודהיה.]:אמ
ןישודיק[איובירל.הרותבש
'התאלעיגהשןויכ.].זנ
המעדיאל.אריתךיהלא
תוברלאריש.]:אמק"ב[תוברל
ארומלותוושהלרבדםוש
.שריפ.].זנןישודיק[םוקמה
ןיתאלכדשרדשתושרדלכמ
תוברלהמןיאהזותוברלןיאב
אלםילרע.]:ותורוכב[וב
הנהיאלשןינמ'וכולכאי
ובעבטציאלשןוגכ.ונממ
ןוגכובעבטציליוארהיריפב
יריפלרמושוןיזוגאיפילק
לבא.]:ונןישודיק[יריפכרוסא
אלאהלרעןיאדאלץעהתפילק
.]יפילקבה"ד.אקק"ב[תוריפב

].גכףדלךיישןאכמ[
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