
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְוכםיִחָס.

הָדeהְי'ררַמָאָקאָלןאkָדַע,Cָלרַמָאאאָבָרְו
Lְֶתִמןיֵאkַeֵןיkְְתִמkַeֵֶאןיlָחְלאeלָבֲא,אָרְמ
,יaַiֵַארַמָא.אָלאelָקְלןיkַeְֵתִמןיֵאkְLֶןיkַeְֵתִמ
ןaַָרלַעויָלָעeרְמָא,אָיְנַתd,cְָלאָניֵמָאאָנְמ
לָכיֵהלlBLֶיִצaְבBLֵיבהָיָהLֶיאkַַזןaֶןָנָחBי
רLְָפֶאאָלcְאָכָהאָהְו;kelBםiBַהלLkֵָרBדְו
eיִמkַeֵןיeLְרַמָאאָבָרְו.יִר,LָלָכיֵהיֵנאcִתְלBכB
,]אאָיְנַתd,cְָלאָניֵמָאאָנְמ,אָבָררַמָא.יNeָע
יLְֵדָקתיaֵתיiִַלֲעaַןיִחeתetְיָהןיִלeלג)א
םיִנenָאָהתֶאןיִלLְְלLְַמןֶהLֶaָ,םיLִָדwֳַה
aְביֵתBת,kְיֵדLֶHִיאfBנeִמםֶהיֵניֵעaְֵדָקתיLֵי
ןיkַeֵיִמאָקְורLְָפֶאאָלcְאָכָהאָהְו;םיLִָדwֳַה
יtַfִןaֶןBעְמLִ'ררַמָאָהְו)ב,אָרaְְסִתְו.רeסָאְו
לBקד,אָרtַָקרaַםMeִמיִוֵלןaֶַעBLֻהְיר"א
eןיֵאַחיֵרָוהֶאְרַמaִָמןֶהMeֶא.הָליִעְמםlָא
אkָיִא.םיLִָדwֳַהיLְֵדָקתיֵבNeaְָעהָלֲעַמ
)אָיְנַתd,)cְָלאָניֵמָאאָנְמ,אָבָררַמָא,יִרְמָאְד
]cְ[ררַמָא'LִעְמBןaֶןtַfִהְי'ררַמָאיBLַֻעaֶן
ןיֵאַחיֵרָוהֶאְרַמeלBק,אָרtַָקרaַםMeִמיִוֵל
aִָמןֶהMeההָליִעְמ;הָליִעְמםeיֵלְדאkָאָה,)גא
ןיִדְמBעָהןָתBאְלואָליאַמ.אkָיִאאָרqeיִא
aִםיִנְפ,cְְפֶאאָלLָיִמאָקְורkַeֵסָאְוןיeאָל.ר,
ןaֶןBעְמLִר"א.אָפbe.ץeחaַןיִדְמBעָהןָתBאְל
tַfִִמל"ביררַמָאיMeםaַַקרtָק,אָרBלeהֶאְרַמ
ןיֵאַחיֵרְו.הָליִעְמםMeִמןֶהaָןיֵאַחיֵרָו
aBִמMeאָהְו,הָליִעְמםzַַפְמַהה,אָיְנhֵתֶאם
,רaeיvִַלdָרְסָמְלBאaָdדnֵַלְתִהְלתֶרBטwְַה
tָטeַחיִרָהְלו;רaָd,ַחiַָהְו.ביnֵַחיִרaָd,tָטeר,
הֶאְרַמeלBק,אtָtָבַררַמָאאlֶָא.לַעLֶnָאlֶָא
,)דnָLַמןֶהaָןיֵאLֶיִפְל,הָליִעְמםMeִמןֶהaָןיֵא
םMeִמaBןיֵאBתוָרְמzִהֶלֲעLֶzַרַחַאְלַחיֵרְוז
,אָרְמיֵמְל.BתָוְצִמתיNֲֵעַנְוליִאBה,הָליִעְמ
cְֲעַנְדאָכיֵהלָכNֵתָוְצִמתיBןיֵאaBִמMeם
dָתָוְצִמתיNֲֵעַנcְ,ןcֶLֶַהתַמeרzְיֵרֲהַו.הָליִעְמ
BמNְָו')אביִתְכcִ)ה,הָליִעְמםMeִמLaָdֶיְוח
.הֶנָהֵיאB'LֶHמNְָו',]ברfֵַפְיאLֶH'ַחaְֵזnִַהלֶצֵא
הepָהkְיֵדְגִבeןcֶLֶַהתַמeרezְוָהcְםMeִמ
Lְיֵנkְתeַהןיִבaָןיִאkְלָכְו,דָחֶאLְיֵנkְתeַהןיִבaָןיִאkְַלְמןיֵאדָחֶאnְןיִד.
zְרeַהתַמcֶLֶןָרָמֲאַדאָה,ן;aִיֵדְגkְהepָה,cִִהְו')בביִתְכpִםָחיLַָלְמט,'םnֵד
יaִַרְלאlֶָא;הָזיִנbְןיִנeעLֶhְדnֵַלְמיִרְמָאcְ,ןָנaַָרְלאָחיִנָה.הָזיִנbְןיִנeעLֶhְ)ו
םָחיpִִהְו'יאַמe,טBיְדֶהןֵהֹכְלןֵהןיִיeאְרלָבֲא)א(רַמָאe,cְהיְיַלֲעגיִלְפcִאָסBד
Lָם'LֶHִיאLְzַnֵLaָםֶהaְיBםkִteיִאיאַמ,רֵחַאםיִרkִָמ.רַמיֵמְלאMeםcְוָהe
zְרeַהתַמcֶLֶרֲעהָלְגֶעְוןeהָפLְיֵנkְתeַהןיִבaָןיִאkְלָכְו)ז,דָחֶאLְיֵנkְתeןיִב
רַמָאcְןאַמְלאlֶָא,ןיִדnְַלְמןיֵאד"מְלאָחיִנָה.ןיִדnְַלְמןיֵאדָחֶאkְןיִאaַָה
ביִתְכB',eמNְָו'ביִתkְ,יִביִתkְיֵטeעיִמיֵרzְ.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמןיִדnְַלְמ
קַניLֶzִליִבaִLְ;הָריkְLֵ,הLָָדְוהָקְבִרְלdָסיִנְכִה)חי,עַמLְאzָ.'הָפeרֲעָה')ג
יֵנאLָ.הָלeסtְיֵנָתָקְוןיkַeֵיִמאָקְורLְָפֶאאָלcְאָכָהאָהְו.הָלeסeL,tְדָתְו
.יnֵַנאLָיֵרleיִפֲא,יִכָהיִא.םBקָמלkִָמ,'aָdדeaַעאGרLֲֶא')דביִתְכcִםָתָה
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רַתaָליֵזָאאָלcְהָדeהְייaִַרְלdיֵלzְָעַמLְאָל.ןאkָדַעCָלרַמָאאָבָרְו
kַeֶָא,הָנוlָאָלְדאtָיֵלרַטdִמMeְתִמןיֵאםkַeֵןיaְִפֶאְדLָר,cְְתִמkַeֵסָאןיeר
אָלcְלָבֲא;רBסֱאֶלאָרְמeחְלןיkַeְֵתִמkְןיkַeֵיִמןיֵאLֶיLַeְֵמe,לkַֹהיֵרְבִדְל
,רLְָפֶאאָלְדןBגkְ,אelָקְלןיkַeְֵתִמןיֵאkְLֶןיkַeִֵמיLַeְֵמcִ,הָנוdkַeָיֵלאָביLֲִח
aְLְֶתִמןיֵאkַeֵןיLְיִנְו,יִרLְַניֵרnֵַריaִי
,לָלkְהָנוkַeָביLֲִחאָלcְ,ןיkַeְֵתִמaְהָדeהְי
Bהְבbָלָכיֵהַה:dיֵלzְָעַמLְאָלאָה
קBחָרֵמְלCֵלBהlBיִצְו,)טהnַָאהָאֵמ
zBCִמe.תִיaַַהרַהיֵנְפLֶlִבBחְרaָדֹאְמ
LֶחְרBבbָדBהָיָהלeקיִזֲחַמaְםָדָאיֵנ
,הnַָחַהיֵנtְִמםLLֵָרBדהָיָה,הaְֵרַה
LְֶלןיֵאEaֵַהתיnִָרְדLןָקיִזֲחַמ:cְאָל
:גָחֶהתBכְלִהםיaִַרָלBLרְדlִִמ.רLְָפֶא
:LֶדwBַהלvִֵמתBנָהיֵל.ןיkַeֵיִמאָקְו
cִתְלBכBָעNeיִצתַאָנֲהןיֵאְו.יlBהָרָסְאֶנ,
cְֶרֶדהֶזןיֵאCתָאָנֲהB:לeרֲא.לeaָה
LֶaִָלֲעiַָההיiBַלתֶדֶרaַליֵרָקתִיeל:
תיaֵתַמBחaְקֶדkְLֶiֵLaֶ.ןיִנenָאָה
,הָאָנֲהןLBְל.eנfBִי:םיLִָדwֳַהיLְֵדָק
kִזְמBנBת,LֶnַNְaִמְצַעַעיBִמnַנתיִאְרBי
אָלcְאָכָהאָהְו:הֶנֱהֶנְוהָכאָלnְַה
יִכָהleיִפֲאַו,ןwֵַתְלeדְרֵיאLֶH.רLְָפֶא
eלְכeיאLֶH,תBביֵתaְןָתBאתֵתָלCיִרָצ
יִנוkַeְיִמאָמְליcִ,הָנָאָוהֶנָאלzַkְֵסִהְל
ריLִיֵלkְלLֶ.לBק:רeסָאְותBנָהיֵל
LְֶקֶהןֵהcֵL:ַה.ַחיֵרָוwְטBןיֵא:תֶר
aִָמןֶהMeהָליִעְמם.cְאBה,אָתיְיַרBליִא
אָתיְיַרBאcְִמcְןָויֵכְו.nָLַמםֶהaָןיֵאְו
Lְרe,kְִפֶאאָליLָרkְגBַאאָכָהןnַיא
אָמְלָעaְהָלֲעַמאlֶָא,ןָנaַָרeהְניִחְרְטַא
אָלLַnֵL:cְְל.םיִנְפaִםיִדְמBעָה:יאַוֲה
eהְל.רeסָאְו:םLָדBמֲעlִַמ.רLְָפֶא
םיִדְמBעָהןָתBאְל:םיִנוkַeְְתִמתBיְהִל
aַחeיִאאָההָליִעְמןיֵארַמָאָק.ץqeאָר
leיִפֲאםיִנְפaִןיִדְמBעָללָבֲא,אkָיִא
.תֶרBטwְַהתֶאםhֵַפְמַה:אkָיֵלאָרqeיִא
םִא:רaeיִצלdLֶָניֵאLֶהָרָזתֶרBטְק
רַחַא.dָרְסָמְלBאaָdדnֵַלְתִהְל
tִיheָמdַלvִיaeר,tָטeִמרkָלָבֲא.תֵר
,aָdַחיִרָהְלkBְרָצְלַעיִנְצַהְלzBְעcַםִא
,תֵרkָביiַָח,םיִבeתkְַהןיִנָמְמdaַqַָאNֲָעַו
cִביִתְכ)LְמBיִא')לתLֲאLֲֶעַירNֶה
ַחיִרnֵַהְו:'תַרְכִנְוaָdַחיִרָהְלָהBמָכ
aָd.aִטְקBתֶרLֶיִצלaeר:tָטeִמ.רkָתֵר
eַחֵמhָתא,cְGִחאiְהָביzBֶאהָרlָא
הָנֱהLֶpֶ.לַעLֶnָאlֶָא:ַחיִרָהְלםhֵַפְמ
:תBליִעְמםLֲַאאיִבֵמL,eֶדwBַהןִמ
רeטָפnָL,eַמםֶהaָןיֵא.הֶאְרַמeלBק
,ןיִנָמְמnָLaַqַַמLaBֶי.ַחיֵרְו:םָלBעְל
ַעBLֻהְייaִַררַמָאאָקְדe.ביiַָחCָכיִפְל
tָטeרַחַאְל,רLֶzַהֶלֲעzִתָרְמBaַnְִקcָL
ןיֵאְוBתָוְצִמתיNֲֵעַנcְםMeִמcְ,רַמָאָק
יLְֵדָק'לַלkְִמהָתְצָי,aָdדBעBdַבCbֶָרBצ
ןֵתB,LֶpBתיֵבaָdaְַחיִרֵמaְאָתיְיַרָבe.''ה
דneַע.Bתָרְמzִ:םיִלָחbֶַהלַעהnֶpִָמ
הָיָהםBילָכaְ.ןcֶLֶַהתַמeרB:zְנLֲָע
לֶצֵאdָנְתBנְוהzְָחַמאGְמלֵטBנ
,)כdָמBקְמaִתַעַלְבִנאיִהְו,)יַחaְֵזnִַה
kְַהתֶאםיִרֵהְו'ביִתְכִדcֶLֶגְו'ןB'.
ביִתְכִדaָd,kְןיִלֲעBמeהָאָנֲהaַהָרeסֲאַו
ןיִרeסֲאcַ,םיִרkִteַהםBיaְםיִנְפִלְויַנְפִלםֶהaָסַנְכִנלBדbָןֵהLֶkֹןָבָליֵדְגaִהָעaְָרַא.הepָהkְיֵדְגִבe:הָזיִנְגהָנeעְטאָמְלַא,'ַחaְֵזnִַהלֶצֵאBמNְָו'
LeִהְלבLְzַnֵLaָןֶה,kְִהְו'ביִתְכִדpִםָחיLַָרְלאָחיִנאָה:'םaָןָנ.tְלeְגzַהיְיeaְַמqֶיתֶכBאָמ)cַדכף.(:kְLֵיְדֶהןֵהֹכְלםֵהןיִריBט.kַָהלMָהָנ,Lֶןֵה
ןאַמְלאlֶָא:dָתָרeבְקאֵהzְםLָעַמLְַמcְ,'םLָ'ביִתkְ.הָפeרֲעהָלְגֶע:טֵנְבַאְותֶפֶנְצִמeםִיַסָנְכִמeתֶנBתkְ,טBיְדֶהneLיLְִלןיִיeאְרָהםיִדָגaְַהןֵה
cְַלְמרַמָאnְהְי'ר.ןיִדeהָד,aְַמqֶןיִרְדֶהְנַסתֶכaְLְִרַאיֵהְלaַתיִמעBעיִמאָכָה:):זס(תeיֵטkְיִביִת.aְאָרְמיֵמְל,יֵנָהcְאָלzִיִמרַמְגיpַהיְיe:
תBרtָעaְַרַאןיִרLֶwBLְ,ז"ַעַלaְ]גא"ֶלBtְק,הָקְבִר.הָפeרֲעהָלְגֶע.הָקְבִרְלdָסיִנְכִה:רֵחַארָבָדאGְו.'הָפeרֲעָה':רֵחַאְלאGְוהֶזָל.'BמNְָו'
aְָדְו:)לדַחַיLָה.zְבeרְבַחםִעהָאBָהיֶת:kְLֵהָרי.LֶHְתִנאkַeֵָכְלןיC,בֲעואָלְוBְתִנםִאְו:איִההָדkַeֵןיLֶzִדָתְוקַניeLtְסeְפֶאאָלאָכָהְו.הָלLָר
LֶHֶסיִנְכַיאpָהLֶzְִתִמיִכְו,קַניkַeֵןיLֶzִדָתְוקַניeLtְסeֲא':הָלLֶרGעאeaַדaָd'ִמkָקָמלBם.cְג"עאcִיִמאָלאָמְלָעְבzְסָאאָכָה,רַסeר:

אָה

LָלָכיֵהיֵנאcִתְלBכBָעNeיִצתַאָנֲהןיֵאְו,ה"פ.יlBתֶרֶסֱאֶנ,Lֶןיֵא
אleLֶHיִפֲאַו,הָליִכֲאביִתkְאָלאָהְו,ת"אְו.BתָאָנֲהCֶרcֶהֶז

kְֶרֶדCסָאאֵהְיהָאָנֲהeל"יְו.ר,cִִמ'אְטֵח''אְטֵח'°)מןַניִפְלָיהָליִעְמzְרeהָמ,
eרְתִבeהָמkְרַסָאְדאָהְו.הָליִכֲאביִתaְֶפ'kַָהלvְיֵל):חמז"ע(םיִמָלLֵב

zֲַאתַחLִֵמ,הָריMeםcֲַאLֵלֵצְלהָרי
יaֵַגcְ,דBעְו.הָאָנֲהCֶרֶדאיִהְוהָיNeֲע

:)נהָליִכֲאביִתkְאָלז"ע

ןיkַeֵיִמָקְורLְָפֶאאָלcְאָכָהאָהְו
אָמְקBאְליaַiֵַאמ"ה.רeסָאְו

kְַרaִיLִעְמBן,cְַאlִיaַָרְדאaִהְייeהָד
tְיִגיִל:

ןBעְמLִיaִַררַמָאָהְואָרaְְסִתְו
aֶןtַfִקיBלeהֶאְרַמ

,ה"פ.הָליִעְמםMeִמןֶהaָןיֵאַחיֵרָו
רLְָפֶאאָליkִ,יִרLְאָתיְיַרBאcְִמcְןָויֵכְו
אָה,י"ִרְלהLֶָקְו.ןָנaַָרedַחְרְטַאיאnַַא
aִיֵלְד,הָריִרְגkָיִאאqeאְדאָרBאָתיְיַר,
eרַסָאְואָבָרגיִלְפaְְפֶאאָלLָרeיִמkַeֵןו,
eמאָקיאַמBַאַחיִכaַiֵל"יְו.אָבָרְלי
cְפ"ה,kֵןָויcְֶאיִריִסֲאאָלlִָמאcְַרaָןָנ,
תיaֵןwֵַתְלןBגC,kְֶרBצְלאeהkְLֶכ"א
leיִפֲאcַאeהאָרָבְס,םיLִָדwֳַהיLְֵדָק

:אkָיֵלןָנaַָרְדאָרqeיִא

אָרqeיִאאָהאkָיֵלְדאeההָליִעְמ
קֶרֶפְבd,cִַמיzֵ.אkָיִא

הMִָא,אָיְנzַ)םLְָו.גנהekָס(ליִלָחֶה
aBִחתֶרֶרhִאְלםיBרLֶלaֵַהתיMBהָבֵא,
ןַנְתִדL,kְֶדBקלeLֶיָההָליִתtְַהְוןֶמMֶַהְו
לBקpָdcְיִמקיֵיcָ)סיִמְלeLַרְיַבe.]דםָתָה
eןיֵאַחיֵרָוהֶאְרַמaִָמןֶהMeעהָליִעְמם(:

אkָיֵל.ץeחaַםיִדְמBעָהןָתBאְל
eבְרָקְיאLֶHאlֶָאאָרqeיִא

אָהcְ;רֵתBיַחיִרָהְליֵדkְהָרָזֲעָלןָמְצַע
הָתְיָהאG,):טלףcַאָמBי(ןַניִרְמָא
kַlְָתִהְלהָכיִרְצהaַOֵםaִריeLִָמםִיַלtְיֵנ

:תֶרBטwְַהַחיֵר

kְְו'אָכָהביִתNָמB'eםָתָהביִתְכ
,י"ִרְלdַמיzֵ.'הָפeרֲעָה'

,יbִַסדַחaְ,יֵטeעיִמיֵרCzְיִרְטְציִאיאnַַא
cִיִכָהְלkַיֵבְתdcְיִמףַליֵמְלאָלpַהיְיeפ(.
,אָטeעיִמדַחאlֶָאביִתkְאָליִאcְ,ל"יְו
אָלְדאָתlְיִמאlֶָאיֵטeעַמְליֵצָמהָוֲהאָל
יֵמָדְדאָתlְיִמלָבֲא,רַסיֵמְלkָCלkָיֵמָד
:eהייְוַוְרCzַיִרְטְציִאיִכָהְל,אָלרַסיֵמְל

)צאzְָפֶסaַzB.הָקְבִרְלdָסיִנְכִה

zָיֵליֵנdbַaֵיtָהָר:
אָה
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טפשמןיע
הוצמרנ

תולכאמ'להמד"יפ'יימאזל
ספלאבר[בי'להתורוסא
:]:חלש'דב"פז"עבוןאכ
תוכלהמה"פ'יימבחל

:ההכלההליעמ
תיבתוכלהמז"פ'יימגטל

:גכ'לההריחבה
הליעמתוכלהמה"פ'יימדמ

:ירןישעגמסזט'לה
ילכ'להמב"פ'יימהאמ

:י'להשדקמה
:טהכלהםשובמ
תוכלהמה"פ'יימזגמ

:זטהכלההליעמ
ןידימת'להמב"פ'יימחדמ

:וטהכלהןיפסומו
ילכ'להמח"פ'יימטהמ

:ה'להשדקמה
הרפתוכלהמא"פ'יימיומ

:זהכלה

=
לאננחוניבר

ןנחויןברדאהאייבאךימסו
לכשרודובשויהיהשיאכזןב
יחדו.לכיהלשולצבםויה
לכיהדםתהינאשאבר
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ןנתדאהמרמאאבר.ולצב
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ויהןהבשםישדקישדק
תוביתבןינמואהןילשלשמ
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האנהדמ"שםישדקהישדק
וחרכלעבםדאלולהאבה
ושעהלעמייבאיחדו.רוסא
ןהבןיאחירוהארמולוקאהד
ירמאדאכיא.הליעמםושמ
הזמעייתסמהוהאבר
םושמןהבןיאקיאדהוהד
יאמאכיאארוסיאאההליעמ
םינפבםידמועהםתואבואל
ינווכמדןויכורשפאאלד
ןתואבאלןניחדו.ריסא
רשפאדץוחבםידמועה
הליעמךכיפלוודמעיאלש
.אכיאארוסיא]אכיל[)אכיא(
הליעמובןיאחירדיניאו
תרטקםטפמה]ןנתאהו[
הרסומל]וא[הבדמלתהל
הבחירהל]רוטפ[רובצל
אלארוטפחירמהבייח
חירינתדאה'ינשו.לעמש
הלעתשרחאלהליעמובןיא
אמעטיאמהיונשאיהותרמת
אהוהתוצמאדיבעתאאהד
לעמשאלארוטפחירמהינתד
יניא.ותרמתהתלעאלשב
אדיבעתאדןשדה'מורתירהו
'ינשו.הבןילעומוהתוצמ
ןשדהתמורתבביתכדםושמ
ידגבבוחבזמהלצאומשו
השענשרחאימנהנוהכ
]הליעמםהבשי[ןתווצמ
ואלםשםחינהוביתכדכ
.אוההזינגןינועטדםושמ
ןהכלםהםיוארדד"מלו[
הנוהכידגבקיפמ]טוידה
ביתכהפורעהלגעלייעמו
.לחנבהלגעהתאםשופרעו
טעימןידמלמרמאדןאמלו
ומשו]והנוהכידגבאנמחר
הזינגןועטהזחבזמהלצא
הפורעהלגעבוותלוזאלו
הלגעהתאםשופרעוביתכ
:אלאנירחאידימןיאינה

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

הנשמדקרפ[.זלתודמ)א
ןייע)ג,.ותותירכ)ב,]ה
,לוקה"ד.ותותירכ'סות
ה"ד:יהליעמ'סותןייע)ד
:טלאמויםינשי'סותולכה
הרומת)ה,.סםשוהלכה"ד
,]ש"ע[:זכןמקל.דל
הליעמ.זיקןילוח.ותותירכ)ו
.דכ:ביאמוי.ומםיחבז:אי
.סאמוי.המןמקל[)ז,.ס
:זל.הל:דל.דכןישודק
ריזנ.ועןיטיג.חנ.גמ:במ
ןירדהנס:דנהרזהדובע:זל
:וכתועובש:בע:זס:המ
תורוכב.זנ.ומ.דכםיחבז
:אסןילוח:דיןיכרע.טמ
הליעמ.ותותירכ.זיק:גיק
,.לףדאעיצמאבב)ח,]:אי
דימת)י,ו"הדקרפתודמ)ט
'סותןייע)כ,ד"מאקרפ
,ןיעלבנה"ד.אכאמוי
,.גלןמקל)מ,:זיןיבוריע)ל
הרזהדובעתופסותןייעו[)נ
הכוס)ס,]בשיאלה"ד:חמ
'סותןייע)ע,ג"ההקרפ
,תחמשה"ד.אכףדתבש
ה"ד:גיקןילוחתופסותב[)פ
ןכו:זיקםשדוע'וכםיזע
הזרבדוחינה.ומםיחבזב
.איהליעמבםנמא.המיתב
ןכו,ש"עץרפר"הםשבוצרית
,]הזרואיבבוכיראה.סאמויב

.ב"הב"פהרפ)צ

ח"בהתוהגה=
רמאווהיילעגילפד'מג)א(

:לבא

ס"שהןוילג=
אטח.ינאשה"ד'סות
תגאש'יע.המורתמאטח
לכפ"ר'סותבווע'יסהירא

:]הותומיה"דםימלצה

=
םלשהרואהרות

דַבcBִמןֵהkַֹהLַבָלְו)א
eְלִידַביֵסְנְכִמaַLלַעaְרָֹשB
רLֲֶאןcֶLֶַהתֶאםיִרֵהְו
zֵֹאָהלַכאLלַעהָלֹעָהתֶא
:ַחaְֵזnִַהלֶצֵאBמָֹשְוַחaְֵזnִַה

]ג,וארקיו[

לֶהֹאלֶאןֹרֲהַאאָבe)ב
דaַָהיֵדְגaִתֶאטLַָפeדֵעBמ
LֶדwַֹהלֶאBאֹבLaְַבָלרLֲֶא
]גכ,זטארקיו[:םLָםָחיpִִהְו
אוִהַהריִעָהיֵנְקִזלֹכְו)ג
eצֲחְרִילָלָחֶהלֶאםיִבֹרwְַה
הָלְגֶעָהלַעםֶהיֵדְיתֶא
]ו,אכםירבד[:לַחpַָבהָפeרֲעָה
לֶאהָבֹרwְַהריִעָההָיָהְו)ד
ריִעָהיֵנְקִזeחְקָלְולָלָחֶה
אGרLֲֶארָקaָתַלְגֶעאוִהַה
הָכLְָמאGרLֲֶאaָdדaַֻע

aְג,אכםירבד[:לֹע[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(]ןנתדל"צ[]א
לצאומשול"שרהמתסריג]ב
הבולעמיאלשחבזמה
ולוכאהישאלאםירחא
:)ןוילג(םושמחבזמהלצא
יכוףסוני"תכב]ד:דמצ]ג
אהקוליחאכיאדאמית
ל"צילוא]ה:קיידימלשוריב
ה"דםיחבזהלכפ"ר
ל"צ]ו:).אעםיחבז(וליפא

:ןשדהתמורת

י"שריטוקיל=
תורונכהלוקמהנהנה.לוק
.הארמו.תרשילכלשםילבנו
.לכיהלשהפיהארממהנהנה
רמאאלא.תרוטקה.חירו
חירינשמו.'וכואפפבר
רחאלהליעמובןיארמאקד
ותווצמהשענשותרמתהתלעש
ןכלםדוקלעמרמאקיכו
תישענוליאוה.].ותותירכ[
השענשרבדךלןיאד.ותוצמ
רבכירהשובןילעומוותוצמ
ואלוונממהובגךרוצהשענ
.זיקןילוח[היבאנירק'הישדק

.]המה"ד
]תוטמשהבךשמה[
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :וכ

,ףBעָהיֶלָעןַכLָא)א,אָהְלאlֶָאאָיְמָדאָלאָה
kְLֵרָכָזָהיֶלָעהָלָע;הָרי,tְסeרַמָא.ט"מ.הָל
דַע,'דַבָע'ןַניֵרָקְו'דַבָע')אביִתkְיִא,אtָtָבַר
cְדיֵבָעaָdהיִאe;יִאkְע'ביִתeaַןַניֵרָקְו'ד
ביִתְכcִאLְzַָה;יnֵַנאָליnִֵמleיִפֲא,'דeaַע'
,'דַבָע'ְדאָיְמce'דeaַע','דeaַע'ןַניֵרָקְו'דַבָע'
.dיֵלאָחיִנcְ'דeaַע'ףַא,dיֵלאָחיִנcְ'דַבָע'הָמ
יbַaֵלַעאGהpֶָחָטLְִיאGהָדיֵבֲאב)ב,ש"ת
dָחְטLBלָבֲא,kBְרָצְלדbBַמיbַaֵלַעאGְוהhִָמ
eנcַnְְזִנ.דbBַמיbַaֵלַעְוהhִָמיbַaֵלַעkָdְרָצְל
אGְוהhִָמיbַaֵלַעאGהpֶָחָטLְִיאG,ןיִחְרBאBל
יֵנאkB.LְָרָצְלןיkָdaְֵרָצְלןיaֵדbBַמיbַaֵלַע
יִאאLָיaִאָניֵעםMeִמיִא,dָליֵלָקcְםָתָה
ןיִרְכBמתeסkְיֵרְכBמג)ג,ש"ת.יֵבbַpָםMeִמ
kְְרַדkָן,eדַבְלִבLֶHְתִיאkַeֵןיaַַחnִָמהtְיֵנ
ןיִעeנvְַהְו.םיִמbְLַָהיֵנtְִמםיִמbְLַָבeהnַָחַה
רLְָפֶאcְאָכָהאָהְו.לwֵַמaְםֶהיֵרBחֲאַלןיִליLְִפַמ
אzְָבeיzְ,יִרLְןיkַeִֵמאָליִכְוןיִעeנְצkִדaְַעֶמְל
:אzְָבeיzְ.אָבָרְדאnַָקאָנMָיִליֵנְתַמcְןאַמְל
BקיqִִהLֶרzַpe,ר"ת)ד:'eכְוaBקיqִַיאGְו
aִיִלְקtֵאהָלְרָעיBaְַקMִןיLֶלkִַהיֵאְלkֶםֶר,
יaִַר,תtַַהתֶאaBהָפָא.ןַצeיןLָָי,ץezַיLָדָח
תtַַהםיִרְמBאםיִמָכֲחַו,הָרeסֲאתtַַהדרֵמBא
לkַֹהיֵרְבcִ,םיִלָחֶגיbַaֵלַעdָלMְיaִה°.תֶרezֶמ
.ןַצeיןLָָיןיֵבLeָדָחןיaֵו,אָיְנzַאָהְו.רezָמ
,רeמיֵא.ןָנaַָראָהְויaִַראָה,אָיLְַקאָל
cִLְְעַמzָיֵלdַרְלaִִמזיMeםcְֵיLLֶםיִצֵעחַב
aַtַהֶזָוהֶז,תbBיִמםֵרLְְעַמzָיֵלd.ֶאlָא
יֵה.ןָנaַָראָה,רֶזֶעיִלֱא'ראָה,אָיLְַקאָל
,רBאcִNְרֶזֶעיִלֱאיaִַראָמיֵליִא,רֶזֶעיִלֱאיaִַר
הָמeרzְלLְֶוןיelִחלLֶרBאNְ,ןַנְתcִ)ה
LֶpָלְפeתְלBCיִעqָןיֵאְו,הaָהֶזkְץיִמְחַהְליֵד
יaִַר,eצnְִחְוeפְרָטְצִנְו,ץיִמְחַהְליֵדkְהֶזaָןיֵאְו
םיִמָכֲחַו.אaָיִנֲאןBרֲחַארַחַא,רֵמBארֶזֶעיִלֱא
ןיֵבe]אהlִָחzְַכְלרqeיִאלַפLֶpָןיaֵ,םיִרְמBא
LֶpָיִאלַפqeסְבִלרBעְל,ףBניֵאםָלBאBרֵס

דַע

,יֵאָקהenָדֲאהָרָפaְ.ףBעָהיֶלָעןַכLָ:אeהאָצeריzֵ.אָיְמָדאָלאָה
Lֶtָלַעחָנְוחַרbַaָd.לַעףַאbַבcִביִתְכ'GעָהיֶלָעהָלָעאBל',cְַמLְעַמ
dיaָןַניaִַרְמאָה,'לBע')וביִתְכcִםMeִמיִאְו,אָמְלָעaְהיiִָלֲעleיִפֲא'ָהיֶלָע'
LְבֲערָאBדBתaְַמqֶסתֶכBהָט)cַיִפֲא,).ומףleיִכָהaְִלֲעאָהiָהיkְLֵהָר,

cְיֵלאָחיִנאָלd.הְוeַהאcִָסיִנְכִהְלןיd
רָכָזָהיֶלָעהָלָע:הLָָדְוהָקְבִרְל
tְסeהָל.cְיֵלאָחיִנd.הְוeַהאcִןי
,אָליnִֵמעַמLְַמ.'דeaַע':eLדיָתְוקַניִתְל
בbַלַעףַאְו.םִיַדaַiָעַמLְַמ'דַבָע'
cְיאַהaְהָלְגֶעkְביִת,zַהיְיוַוְרeןַניִפְלָי
,'לBע''לBע'ְדהָוLָהָרֵזְגaִיֵדָדֲהֵמ
aְַמqֶסתֶכBהָט)cַומף.(:GִיאLְֶחָטpָה.
aְמBאֵצaֶבֲאדֶגeַמ:יֵאָקהָדbBד.
peֶלְכאֹיאLֶHיֵדkָd.kְְרָצְל:]בא"יֶליִבֶק
ףַאאָמְלַא.'eכְוןיִחְרBאBלeנcַnְְזִנ:Lָע
,רLְָפֶאאָלeניְיַהְו,אeהkָdְרָצְלcִבbַלַע
BריֵבֲחלaְLֶדkַaְֵתִהְלןיkַeְֵתִמeליִאBה
aָאBֲח,ןיִחְרLִיֵלביdbָריִסֲאַולֵז:eְמLַpֵי,
םMeִמאlֶָא,אeההָנוkַeָםMeִמואָל
cְִבLְזהָחיִטBָליֵלָקd,kְלBַאְמרַמaְָדd
aְִמיִא,םִיַדָיMeאָניֵעםaִיLָיִא,א
יִבְנָגְוeהְניִניֵבbַpָןיִחְרBאאָמְלcִםMeִמ
תeסְכaִןיִפehָעְמ.ןkְָרַדkְןיִרְכBמ:dָל
kִםִיַאְל,cְְתִמןיֵאkַeֵיִבְלתַאָנֲהַלןיLָה:
ןִמןיִקֲחַרְתLֶnִ,םיeLִרtְ.םיִעeנvְַהְו
אnַָקאָנMָיִל:ולהֶמcBַהןִמeרeעיkִַה
רeסָאןיkַeְֵתִמאָלְורLְָפֶא.אָבָרְד
:יpִַמאָהכ"אcְ,ןBעְמLִיaִַרְלleיִפֲא
BזהָנLְִמלַעןיLְִקLֶnַ,ןיִעLLֶhBֵי
םִיַאְלaBkִדַבָאLֶדֶגaֶ)זeניִנdLֶMָָתBא
Gְמִיאkְֶרpeאָמְלַא,יִרְכָנְלkִסָאםִיַאְלeר
דַבָאםָתָהcְ,םָדָיaְתeעָטְו.רkBְמִל
cַאָקְו,LֶnָזֲחַיאBְמִיְויִרְכָנרkְֶרpe
םִיַאְלLֶiֶLaBkִריkִַיאGְו,לֵאָרNְִיְל
לָכaְרezָמרkָיpִַהםִיַאְלkִלָבֲא,aָLֶpeְלִיְו
יtֵיִלְק.הָלְרָעיtֵיִלְקaִ:הָריִכְמתBאָנֲה
יִרtְלַלְכaִםֵהףַאLֶ,םיִנnBִרְוםיִזBגֱא
לLֶןיMִַקןֵכְו.הָלְרָעםMeִמןיִרeסֲאַו
kִַהיֵאְלkֶַהםֶרkֹסָאלeר,cִאָלםִיַאְלִכְב
kְביִתtְָדָח:יִרLיezַץ.Lֶיֵדְילַעיֵרֲה
םיiֵַקְתִמeרַמְגִנהָלְרָעלLֶהֶזקqֵיֶה
kelB:ָיLָן.LֶיֶהןיֵאqֵמהֶזקBלליִעB,
הֶפאֹיאLֶH.ןַצeי:תaBtַהֶפBאLֶאlֶָא
aBtַתaְיֶהqֵהָפָא:הֶזקaBtַת.
aְיֶהqֵַקְל.הֶזקnָמ)חןBָליֵקd
kְLֶבֲאeהָקkְְגֶנcB,LֶkָלLָהָעLֶהָתְיָה
tַתaַzַpeדהָיָהרBאָהקֵלeאְורBהֵפe,

LֶיִאָהןִמהֶנֱהֶנהָיָהqeרaְLָהָעLֶיִאָהqeרaְַר:ןִיַעaִאיBַהרֵמtַת
.תֶרezֶמתtַַהםיִרְמBאםיִמָכֲחַו:תaַtַרqeיִאיֵצֲעחַבLLֵֶיcְ.הָרeסֲא
cְןיֵאיִרְבָס]גאָהLֶםיִצֵעחַבaַtַַמתnָL.הְוeַהאcִןיcְהְלתיֵלeַנnֵי
םיִלָחֶגיbַaֵלַעdָלMְיaִ:ןיzְִעַמaִLְןַניִרְמָאיִכָהְו,ןַצeיאlֶָאץezַיLָדָח
cִַהיֵרְבkַֹהלtַמתezֶיִפֲאַו.תֶרleַרְלaִי,cְַהְתיִאיִכpֵיtַיִאֵמתqeרkְרָב
kָהָלeיֵלאָכיִרְטְציִאםיִלָחֶגְו.לַטָבd,cְאָלzֵַאאָמיkַzִיִאיqeאָרaְיֵניֵעd,
,ץezַיLָדָחיֵנָתָקcְ.יaִַראָה:cBְגֶנkְהָקeבֲאןיֵאְוףeרbָרpeַתaְןLֶkֵלָכְו
ןיcִַהאeהְו,רqeיִאaְהָרַמְגcִםMeִמהָרeסֲאתtַַהרַמָאcְ,איִהיaִַר
LֵיcְיaִַרְלdיֵלzְָעַמcִLְרeמיֱא:רqeיִאָהי"עיnֵַנרַמְגLLֶpִָדָחרpeַתְל
Lֶםיִצֵעחַבaַtַת.kִיLְְעַמzָיֵלdcִַרגיִלְפaִַאיcְַרaָןָנ,aְֵיLLֶםיִצֵעחַב
aַtַחְלתeהאָדeִדאLְְעַמzָיֵלd.cְַרaָוָהןָנeיִקְמlְִויֵפְטיLָרeיִפֲא'tַת
Lֶaָd)א(רqeיִאְו,קqֵיֶהחַבLֶאlֶָאaָdםיִצֵעחַבLֶןיֵאיִרְמָאcְ,לBכֱאֶל
kְרָבkָההֶלeַרְו;אaִה,רַבָסיBבֲאַוליִאeהָקkְְגֶנcB,ֵיLLֶםיִצֵעחַב
eהיִמ,aBםיִצֵעחַבLLֵֶיְדיִהְנ,Lָדָחרzַpeיaֵַגְו.aָdרeמbָרqeיִאְו

תֶא)e)aBרְמLֶbָרqeיִאיֵצֲע,רzֵיֶהְורqeיִאי"עתֶרֶמְגִנaBתֵפֱאpֶַהתtַתאֵצְמִנְו,eaBפאֹיְודֵמBערֵחַאקqֵיֶהְלאlֶָא,לָכֱאֶנןיֵאBמְצַעאeה
רָבcָ.רeסָאםֵרbBהֶזָוהֶזdיֵלןַניִעְמcְLָ.רֶזֶעיִלֱאיaִַראָה:יaִַררַסָאdcְיֵלןַניִעְמLָאָכיֵהאָהְו,תtַַהתֶאeרְמLֶbָרzֵיֶהיֵצֲעַו,רzַpeַה
LֶיִאqeיֶהְורzֵרbָמְרeלBLֶiָסָא,אֹבeרaַתְל:הָאָנֲהBCיִעqָה.Lֶחלelִרֲחַארַחַא:ןיBיִנֲאןaָיִסםִא.אlֵאִרָהתֶאקLBן,kְיֵלץֵרָתְמִדdַאaַiֵי:

Gא

בַרcְםMeִמdָליֵתיְיַמ.ףBעָהיֶלָעןַכLָאָהְלאlֶָאאָיְמָדאָלאָה
tָtָיִמרַמָאאlְיֵתdָלֲעd,יִפְלLִֶמאיִהLְהָנ:

אָחיִנאָליאcַַואָה,הָלeסtְיאnַַא,ת"אְו.הָלeסtְרָכָזָהיֶלָעהָלָע
,ל"יְו.טָעeמרָבcָליִבaִLְםיִרָקְיָהיֶמLֶcָהָרtָדיִסְפַהְלdיֵל

cְרַמאֹנםִאkְLֵיֵלאָחיִנהָוֲההָריd,
eָכְלCְכַהְלןיֵאLִָריd.ָסיִנְכִה,ת"אְוd
אָנLְיאַמ,הָריkְLֵיאnַַאהLָָדְוהָקְבִרְל
םָתָהcְ,ל"יְו.הָלeסְפcִרָכָזָהיֶלָעהָלָעֵמ
ַחיִוְרַמןיֵאd,LֶָתLָיִדdaְיֵלאָחיִנאָל
kְלeםaְיִדLָָתd,cִיִניִכָהואָלְבcBLָה
םַתְסL,cִֵריtֵהָדeהְיר"הְו.הָאeבzְַה
tָהָרaַחeאיִההָר,eִמqְםָדָאןיֵאאָמָת
,)טןַנְתִדאָהְו,ת"אְו.dָחיִרְטַהְלהֶצBר
tָעְמהָרeaְֶכַמרֶזֶעיִלֱא'ר,תֶרLִרי,
ָהיֶלָעהָלָערַמָאאָכָהְו;ןיִלְסtBםיִמָכֲחַו
םיִמָכֲחkַאָכָהcְ,ל"יְו.הָלeסtְרָכָז
cְפBןיִלְס.cְהְי'רנ"הeהָדtְרַמָאְוגיִל,
cַהָלָעלָבֲא,רָכָזָהיֶלָעהָלֱעֶהאָקְו
רַמָאְדאָה,יnֵַניִא.הָריBkְLֵמְצַעֵמ
תַעaִLְהֶאBרekְLֶניְיַה,הָלeסtְאָכָה
רLְֵכֶהיbַaֵרַמָאְדd.kִיֵלאָחיִנְוהיiִָלֲע
aְחְדק"פelִיןי()cַע,).גיףBהֵדeַהhַל
;'ןezַייִכ'aְהֶזיֵרֲה,חַמNְָוןֶהיֵלֲע
'ןezַי'ןַניֵעָבcְ,'ןezַייִכ'aְןָניֵא,eבְגָנ
ceִי'ְדאָיְמzֵלַעףַא,'ןtִיLֶהָיָהםִא
.ַחֵמNָהָיָהןֶהיֵלֲעלhַַהדBעaְַעֵדBי
הָפeרֲעהָלְגֶעקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדאָהְו
הָדBבֲעתַעaִLְןיaֵלֵסtBלBע,).ומהָטBס(
eןיֵבLֶHאaִLְבֲעתַעBהָד,Lְרָאcְםיִרָב
הַמ;הָדBבֲעתַעaִLְאlֶָאןיִלְסtBןָניֵא

MֶַהfְָמרָכLַnֵLaָdָחLeבֲעבBהָד:

dיֵלדeגְנBמkְ,ח"רLֵריtֵ.דbBַמ
bְריֵע)כ(אָמיִלeןיִבcַדצף.(:

םיִצֵעחַבLLֵֶירַבָסָק.ץezַיLָדָח
aַtֵַינ"הְו,תLLֶםיִצֵעחַב

aַzַpeהֶזָוהֶזְו,רbBסָאםֵרeֵיְו.רLLֶחַב
םיִמְרbBןֵהLֶםיִצֵעָהeניְיַה,תaַtַםיִצֵע
ןָנaַָרְו.cBְגֶנkְהָקeבֲאkְLֶתtַַהתיiִַפֲא
יtִלַעףַאתaַtַםיִצֵעחַבLֶןיֵא,יִרְבָס
LֶבֲאָהeהָקkְְגֶנcB,cְLַָניֵאתֶבֶהְלdaָהָא
eהMֶַמתַמֲחֵמאlֶָאםיִצֵעָהןִמ
ןיֵאcְתֶלֶחַגBמkְאיִהכ"אְו,ףָרpִNְַה
.)לי"LִַרLֵריtֵןֵכְו.ןִיַעaְרqeיִאָה
רַמָאְדאָה,]דיaִַרְלןֹרֲהַאר"ההLְָקִה
)zְרeמBַבְמַה,)ג"מב"פתMֵלaְLַaָת
aְLBיִפֲאַולַכאֹי,גֵגleaְLַaַָאְו,תnַיא,
םיִלָחֶגcְ,תaַtַהֶצְקeמחַבLLֵֶיאָמיֵנ
ןֵכְו.אָקוְוַדהָאָנֲהיֵרqeיִאaְאlֶָאCיLַiָאcְG,י"ִררֵמBאְו.ןֵהןיִצְקeמ
tֵֵריLַהweסֵרְטְנaְקֶרֶפaָז"עַדאָרְת)cְַו:וסףLָם(bַaֵיzַpeרLִֶהqִקיB

aְַכnBןLֶלzְרeהָמ:

aִיMְָלdלַעbַaֵםיִלָחֶגי.'aִיMְָלd'cַאָקוְוaְלַעףַא.דַבֲעיִדbַבcְלָכ
ןיaֵקlֵַחְלLֵי,הlִָחzְַכְלleיִפֲא)מרezָמןָרְפֶאןיִפָרpִNְַה

:םיִלָחֶגְלןָרְפֶא

aֵָדָחןיLaֵָיןיLָיןeןַצ.cְהֶזָוהֶזbBמםֵרezָלַעףַא.רbַבcְהֶזָוהֶז
bBםֵרcַאָקְוaְמדַבֲעיִדezָר,kִמְדBחַכaְסBףtֶקֶרkַָהלvְםיִמָל

יֵסBי'רהֶדBמe,הָלְרָעלLֶזBגֱאןיִעְטBנןיֵא,יֵסBייaִַררַמָאcְ,):חמז"ע(
LֶעַטָנםִאLֶהeמאezָָחְו,רLֵיֵלביdהֶזָוהֶזbBםֵר.cְַנ[אָכָהnֵיֵוָה]י
kְדַבֲעיִד;cְָדָחרַמאֹנםִאLיezַַהדיִסְפַי,ץzַpeר:aֵָדָחןיLeָיןיֵבLָן
dיֵליbִַסcְןָויkֵ,ןLָָימ"מ,רezָמםֵרbBהֶזָוהֶזcְבbַלַעףַאְו.ןַצeי
aְיִצpeֶאיִדיִמדיִסְפַמאָלְוןlָיִאאqeחְלהָאָנֲהרeָדd,ָכְלCיִרָצCיִצpeן:

דַע

טפשמןיע
הוצמרנ

הרפ'להמא"פ'יימאזמ
:זהכלה

הדיבא'להמג"יפ'יימבחמ
דעןישעגמסאי'לה

זסר'יסמ"וחע"שוט
:זיףיעס

םיאלכ'להמי"פ'יימגטמ
גערןיואלגמסזט'לה

:וףיעסאש'יסד"יע"שוט
תוכלהמז"טפ'יימדנ

בכהכלהתורוסאתולכאמ
:דףיעסבמק'יסד"יע"שוט
ע"שוטדכ'להםש'יימהאנ

:וףיעסםש
ז"פובכ'להםש'יימזובנ

בי'להז"עתוכלהמ
:ד"סםשע"שוט

=
לאננחוניבר

ולצאתדקפומהתוסכש"ת
הטמיבגלעאלהנחטשיאל
לבאוכרוצלדוגמיבגלעאלו
ולונמדזנהכרצל'חטש
הכרצלןיבוכרוצלןיבןיחרוא
הכרצל'יפאהנההנחטשיאל
םתהינאשןנינשו.רוסא
ןויכרמולכ.הילאלקאקד
ןיאבןיחרואההתואןיאורש
אצמנהתואןיבנוגוהלילב
הפרושולאכהחטוששכ
הרפלהסינכהש"ת:שאב
'יפהקברלןרוגבהמודא
)אכומהימרי(ןושלמ'מוטפל
.הרשכהשדוקברמילגע
הלוספשודתוקניתשליבשב
שודלןיוכתנשןויכהנה
דבעהמ'מיקואו.הלספ
אחינדדבועףא[הילאחינד
הבדבועשפ"עא]היל
אלאוידילעאלשהכאלמ
תלספנואיההדובעהילאחינ
ףוסבןנתדאהמש"ת.הב
ןירכומתוסכירכומםיאלכ
ידגבןיאשונרמולכןכרדכ
ןינהמוןהיפתכלעםיאלכ
ןיוכתיאלשדבלבוןהמ
םימשגבוהמחהינפמהמחב
ןיעונצהוםימשגהינפמ
לקמבןהירוחאלןילישפמ
דבעמלרשפאדאכהאהו
דיבעאלדג"עאוןיעונצכ
ירשןיוכימאליכןיעונצכ
אנשילינאתדןאמלאתבויתו
אמייקו.אתבויתאברדאמק
ןיוכימאקאלורשפא'יפאןל
רונתובקיסיאלו:ירש
וקיסהשרונתר"ת.םיריכו
לשןישקבואהלרעיפילקב
ןשיץתוישדחםרכהיאלכ
רמוא'רתפהתאובהפאןצוי
םירמואםימכחוהרוסאתפה
יבגלעהלשבתרתומתפה
תרתומלכהירבדםילחג
.)םיצערתומיאצוי'יפ)א(
דחאוןשידחאאינתהויניא
ינתדאההינשוןצוישדח
אהוןנברןצוי]שדחוליפא[
.יברץתוי]שדח[ינתד
תעמשדרומיא'ישקאו
םיצעחבששיד'רלהיל
רוסיאהיצעחבשרמולכתפב
תפהתייפאאוהותפביורש
ךכיפלתפבעודיאוההנה
יצעלבא.הרוסאתפההנש
רונתב[שדחהרוסארתיה
םיצעואצמנש]רוסיאלש
רוסיא]לש[רונתהורתיהלש
תייפאןימרוגהציתנ]ןועטש[
רסואשיברלתעמש]ימ[תפה
והנימקואלןניתאו.הזב
יגילפדןנברורזעילא'רל
לשוןילוחלשרואשב
ןיאוהסיעבולפנשהמורת
ץמחלרועישןהמדחאב
ופרטצנוהסיעהודבלאוה
רמוארזעילא'רוצמיחו
םימכחואבינאןורחארחא

ח"רלעהמלשקשח
הנבהיללושמולאוניברירבד)א
.וירבדבלפנס"טהזיאילואוםה
ואצירבכש'יפ,רחאי"תכבו

.םיצעילכתרותמ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,דהנשמבקרפהרפ)א
,]ש"ע[.לאעיצמאבב)ב
קרפםיאלכ:ומ:טכתבש)ג
,.העןמקל)ד,ההנשמט
:גע.טמהרזהדובע)ה
הנשמבקרפהלרע.ביהרומת
ןמקל)ז,בטירבדמב)ו,אי
הרפ[)ט,.זכףד)ח,:מףד
ל"צ[)י,]אהנשמבקרפ
,].בכאעיצמאבבדבקרפב
תורוכבשרופמרתויו[)כ
,ךילויה"ד.זכןמקל)ל,]:דמ
.]:זכןמקלו.דלהרומת[)מ

ח"בהתוהגה=
'וכורומיאה"די"שר)א(

:הבשרוסיאדקסיה

ס"שהןוילג=
יבגלעהלשיב'מג
העףדןמקל'יע.םילחג
ופרגוה"ד'סותא"ע
:א"י'יסעשוהיינפתבושתבו

=
םלשהרואהרות

לֶאהָבֹרwְַהריִעָההָיָהְו)א
ריִעָהיֵנְקִזeחְקָלְולָלָחֶה
אGרLֲֶארָקaָתַלְגֶעאוִהַה
הָכLְָמאGרLֲֶאaָdדaַֻע

aְג,אכםירבד[:לֹע[

=
םינויצותוהגה

אתיאןכו,הלחתבל"צ]א
:דתי]ב:)ןוילג(הנשמב
)ןוילג(]ירבסםהדל"צ[]ג
:רבסקדף"ירהלעי"שרבו
ןייעו,י"רלסרגל"שרהמ]ד

:)ןוילג(א"שרהמ

י"שריטוקיל=
.הלוספרכזהילעהלע
אלרשא)ב,טירבדמב(רמאנש
ןיאלועאינתו,לועהילעהלע
הטוסתכסמב'וכלועאלאיל
הקברלהסינכהיאהו,).ומףד(
אימדהבהילאחינאלדהשדו
ולונמדזנ.ףועהילעןכשל
םושמאמעטד"סק.ןיחרוא
הכרוצלאכיאוםהבדבכתמד
ילקדםתהינאש.וכרוצלו
הפרושאוהוזהחיטשב.הל
םושמיא.התפירשאוההמו
ןיעהבטולשתש.אשיבאניע
םושמיא.ןיחרואלשער
םיחרואההובנגיןפ.יבנג
תוסכירכומ.].למ"ב[
לשתוסכ.ןכרדכןירכומ
ידכקושבושבולםיאלכ
הרסאאלדורכומלותוארהל
איהשהשיבלאלאהרות
םישבולהלכךרדכםמחתהל
ימנהשיבלדאימודהאלעהו
.]:טכתבש[הבינהתימד
.ןיוכתיאלשדבלבו
איהש"ראהו,םומיחתאנהל
.]:ומםש[הנווכרתבליזאדמ
ןיקיחרמשםירשכ.ןיעונצהו
אהו.םיתפשתוזללכמןמצע
םדאלכל.רשפאדאכה
רוסיאידילעאלשדבעמל
.]:טכםש[ירשיכהוליפאו
שדח'וכווקיסהשרונת
קזחוהוהשענירהש.ץתוי
רבכש.ןשי.האנהירוסיאמ
אלאוקזחלוקסיהןיאוקזחוה
ופאיאלש.ןצוי.תופאל
.הנהנאלשאצמנוהזקסיהב
.ץימחהלידכהזבןיאו
יבר.].טמז"ע[וזהסיע
רחארמוארזעילא
םרוגאוהש.אבינאןורחא
ותוא.].ביהרומת[ץומיחהתא
לפנןילוחלשםאןורחאלפנש
רתומוןושארהתאלטיבןורחא
לפנהמורתלשםאוםירזל
.].טמז"ע[םירזלרוסאןורחא
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