
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְבמםיִחָס.

ַעeרNָהNֶָורLB')א,אָיְנַתcְ)א.איִההָדeהְייaִַר
סיtְִתַמהzַָאBתBאא,'BתBאהNֲֶעzַהָבָדְנטeלָקְו
קֶדֶבְלםיִמיִמzְסיtְִתַמהzַָאיִאְו,תִיaַַהקֶדֶבְל
םיִמיִמzְסיtְִתnַַהלe,kָרְמָאןאkִָמ.תִיaַַה
,הNֲֵעaַאlֶָאיִלןיֵא.הNֲֵעaַרֵבBעתִיaַַהקֶדֶבְל
aְGֲעַתאNִֶמהpַַדְיַו')בל"ת.ןִיaֵמלֶא'הרLֶה
lֵיִל,'רֹמאnֵלַעדkַָהלtָָרLָהkelָdLֶiְאֵהaְGא
רַבְליaִַרBלרַמָא)ב.הָדeהְייaִַריֵרְבcִ.הNֲֶעַת
'אG','רֹמאֵל'ביִתְכB,cִלרַמָא.עַמLְַמיאַמ,אָרtַָק
:רBמֱאואָל,'רֹמאֵל',יִרְמָאבַריaֵ.םיִרָבaַcְרַמֱאֶנ
,אָדֲחיֵנe':zָכְוםzBְחַנלLBLֶיִמzַLְיֵמב
LBןיִכְפaִקְמBרְדִמםBןיֵאְו,ןLBןיִכְפaִקְמBם
םBקְמaִןיִכְפC,LBָדיִאאָיְנַתְו.ןֶרLְaBיִאָה
אָה,eוְקcִ,יLִיִפְנcִאָה,אָיLְַקאָל.ןֶרLְaBיִאָה
cְיִפְנאָלLִי,cְוְקאָלe.הְיבַררַמָאeִא,הָדMָהGא
zָלeLֶאlָאaְםִיַמLֶlָנe.cְַרLָdהָנְתַמבַר
aְַפtBתיְיַארַחְמִל,אָיְנekelֵהיְיַבְצַחאָמְלָעיe,
,eהְלרַמָא.אiַָמןָלבַהdיֵלeרְמָאְוdיaֵַגְלeתֲאַו
הMִָאד,אָבָרLַרcָ)ג.יִרַמֲאeתיִבְדאiַָמaְגאָנֲא
GאzָלeLaַַחnְָו,]אהGאaְַחnֵַחיnְָו,הGאaְםִיַמ
ןִמdָדָיdַיaְִגzַאGְוה.ריָיְלneַהןִמןיִפeרbְַה
)]בCיִרָצְוו(.תtַַהלkָתֶארBמְגLֶzִדַערzַpeַה
Lְיֵנkֵדָחֶא,םיִלLֶnְַקhֶתֶפaBדָחֶאְוLֶnְַצpֶתֶנ
aBיִא.ָהיֶדָיתֶאaַהְלאָיְעe,ָלְוהָרְבָעLָהַמהe.
.רeסָארַמָאיMִַאבַר,רezָמרַמָאאָרְטeזרַמז
םִאְו.חַסֶפaְןיִרBעOְַהןיִתְתBלןיֵא)ד,אָיְנַתd,cְָלאָניֵמָאאָנְמ,אָרְטeזרַמרַמָא
אָדֲחeהhekelְַא)ה,רַמָאיMִַאבַרְו.ןיִרezָמeעaַwְְתִנאG,םיִרeסֲאeעaַwְְתִנ,תַתָל
:רַמzְיִאאָלרַמzְיִאאָלְדאָכיֵהְו,רַמzְיִארַמzְיִאְדאָכיֵה;)וeהְניzִיִחְמאָתיִחְמ
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םBתיֵזְו,יִמBדֲאָהץֶמBחְו,יִדnַָהרָכLְֵו,יִלְבaַַהחָתke,חַסֶפaְןיִרְבBעחleֵאְו
א"ר.םיִרְפBסלLֶןָלBקְו,םיִחaַָטלLֶןָליִמֲעַו,םיִעaַָצלLֶןָמBזְו,יִרְצnִַה

.חַסֶפaְרֵבBעהֶזיֵרֲהןָגcָןיnִִמאeהLֶלkֹ,לָלkְַההֶז.םיLִָניֵטיLְִכzַףַא,רֵמBא
]גםיִרָמֱאֶנםיִרָבְדהLָלLְ,ר"ת'מג:תֵרkָםMeִמןֶהaָןיֵאְו,הָרָהְזַאleaְֵאיֵרֲהט
aְכeַהחָתaַַהתֶאםֵטְמַטְמ.יִלְבlֵב,eַסְמnֵםִיַניֵעָהתֶאא,eיִחְכַמLַהתֶאbeםֵטְמַטְמ.ף
Lיִחְכַמe;אָחְליִמםMeִמ,םִיַניֵעָהתֶאאnֵַסְמe;אָבָלֲחַדיֵבeיְסַנםMeִמ,בlֵַהתֶא
ןיִפְפBכְו,לֶבfֶַהןיaְִרַמםיִרָבְדהLָלLְ,ר"ת)ז.אָמeאְדאָתיִנָמBקםMeִמ,ףbeַהתֶא
תtַ,ןֵהleֵא.םָדָאלLֶויָניֵערBאnְִמתBאֵמLֵמֲחֵמדָחֶא)חןיִלְטBנְו,הָמwBַהתֶא
ןיִפְקBזְו,לֶבfֶַהתֶאןיִטֲעַמְמםיִרָבְדהLָלLְ,ר"ת.]היַחקָרָיְו,LָדָחרָכLְֵו,]דרaָיִק
,היiִָקְנתtַ.ןLָָיןִיַיְו,ןֵמLָרaָNָ,היiִָקְנתtַ,ןֵהleֵא.םִיַניֵעָהתֶאןיִריִאְמe,הָמwBַהתֶא
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.'טeלָק':םיִרֶבֵארָאLְןֵכְו,הpַָטְקתַחַאְוהָלBדbְויָניֵעֵמתַחַאLֶאeה.'ַעeרNָ':אeהואָל'רBמאֵל'לַלkְִמאaַָהואָלרַמָאcְ.איִההָדeהְייaִַר
LֶtַסְרBלְקויָתeטBהָבָדְנ':תzֲַעNֶאהBתB'.ְקַהויָמָדְלcִיLֵהeַהקֶדֶבְלaַתִי.'eלֲעַהְל,'רֶדֵנְלBְרָקתaָן,'Gא'בַתָכְו.'הֶצָרֵיאBתB',אBתBaַמלַעeַאםzָה
רַמֱאֶנ'אG':ביִתkְהLָָרtַָהתlִַחְתB'.aִגְו''הרaֵַדְיַו':תִיaַַהקֶדֶבְלַחaְֵזnִַלןיִיeאְרָהםיִמיִמzְסיtְִתַמהzַָאןיֵאְו,תִיaַַהקֶדaֶתeMַדְקִלסיtְִתַמ
aַcְנ.םיִרָבBקיִרָטBמֱאואָל:'רֹמאֵל'ןBמֱא.רBןֶהָלרLֶiֵLיִאqeואָלרaַcְאָכָהְו.םיִרָבbַaֵיtֶַנחַסnֵיkְטביִת(aִִחְתlַַהתtָָרLַָו'הiֹֹמלֶא'הרֶמאLֶה
ןLBְל.ןֶרLְaBיִאָה:'רֹמאֵלןֹרֲהַאלֶאְו
Lְהָריִב,LֶnִLְzַaֵַהרwֵַיְו,עַקְרLaְםיִעָק
LֶַהnְַוםיִפָסֱאֶנםִיLBןיִהaְתBןיֵאְוןָכ
אָהןַניִסְרָגיִכָה:ןיִציִמְחַמe,ןיִעָלְבִנ
cִיִפְנLִיcִוְקeאָהcְיִפְנאָלLִיcְאָל
םBקָמלֶאתBוְקִנןֵהתeaBרְמןֵהe.kְLֶוְק
,תBציִמְחַמeרֵהַמתBעָלְבִנןיֵאְודָחֶא
eְכLֶמןֵהeטָעBוְקאָלתe:Lֶlָנe.aַlַהָלְי.
,ןיnִַחתBניָיְעnַַהןָסיִניֵמיLֶaִיֵנtְִמ
LֶמְיןיִיַדֲעBַהתbְLָןֵהםיִמ.kִןַניִרְמָאְד
aְיִמLֶַקְל(הָיָהnָדצן:(,aִמיBַהתbְLָםיִמ
,ַעיִקָרלBLֶלteיaְLִתֶכlֶַהְמהnַָח
.ןיnִַחתBניָיְעַמeןֵנBצםָלBעָהלCkָָכיִפְל
Lָdְרcַ:ןיִנpְַטְצִמeהָלְיaַlַןָניִלְמkָCְלִה
,ןיLְִרBדeיָהLֶדwBַהןLBְלִבe.הָנְתַמבַר
אeהLֶlBםִיLֶnַןיִעְמMBַהןיִרeבְסִכְו
'eנָל'לLֶםbeְרe.zַתיִבcְ:רֵמBא
)cְתיִבeו[(:Gאaַַחnָיִפְל.הLֶחBם
.הnַָחיnֵַחaְאGְו:dָמnְַחְמLֶמMֶַה
aְםִיַמLֶהeַחneaַַחnָלָכְו,הLֶkֵןaְַחnֵי
דce.ריָיְלneַהןִמםיִפeרbְַה:רeאָה
bָדBלLֶחְנלBLֶלָתְו,תeאָהלַעיeרkָל
Lָהָע,eחְנeLְzBיִפֲאַו;הָבָע'kְLֶןיֵא
Lָאםeםִיַמ,רLֶaְLeַחויָלnִאםיB
tBLְןיִר:bְרeְל.םיִפLBןLִםיִיַרי,Lֶnְַמvִןי
dָדָיdַיaְִגzַלַאְו:ויָלLeלeLְzBLֶחpְִמ
קֵצaַaָתֶקֶסBעאֵהzְ,רַמBלkְ.רzַpeַהןִמ
kָלLָהָע:LֶnְַקhֶתֶפaB.הָחָטtְיֵנ
.ָהיֶדָיaBתֶנpֶַצLֶnְ:םִיַמaְהָרָרֲחַה
cְאBןָתLֶnְַקhֶתֶפaַָחְתִמןֶהnְמBת
.הLָָלְוהָרְבָע:הqָיִעָהְוָהיֶדָיםBחֵמ
aְַחnִןי:GְתִנאaַwְעeמezָרBג"עאְו.ת
cִלןיֵאאָנְתBַנאָכָה.ןיִתְתnֵש"לי,
ןיֵאLֶ,ץיִמְחֶהאLֶHןיִאBרeנָאְוליִאBה
LָםGיֵנָמיִסאNִאיeְורGיִסיֵנָמיִסאceק:
תַחַאהָגיִרֲאםe.kelָהְניzִיִחְמאָתיִחְמ
ןָנaַָרְדאָרqeיִאאָדֲחַבcְםMeִמ.םzְָגיַרֲא
zְמרַבָעםִאאָנezָרaַהָליִכֲא,aָתיֵע
.רַמzְִאְדאָכיֵה:eהelְכaְיnֵַנרַמיֵמְל
aְאָיְדֶהcְיֵלןַניִסְנָקאָלd,ִאzְרַמ:
,kָCְלִהְו.רַמzְִאאָלרַמzְִאאָלְדאָכיֵהְו
דיִזֵמְלהָבBרְק,ןיnִַחaְהLָָלְוהָרְבָע
לLֶתBקיֵצְבִליֵמָדאָלְו.רeסָאְוהָתְיָה
אlֵַמְמ)א().מףcַליֵעְל(ןַניִרְמָאcְםיִרְכָנ
ןַניֵעaָאָכָהcְ,ןֶהֵמBסיֵרkְםָדָא
הNֲֵעַמ'.ןָנaַָרcְַאהָרְבָעdcְָסְנְקיִמְל
:)חכתBמLְ(יֵחָמדַבBעןַניִמbְְרַתְמ'גֵרBא
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)יאָרָמaַbְ.םיLִָניֵטיLְִכzַ:ןָליִמֲעַוןָלBקְוןָמBזְוםBתיֵז,אָרָמeaַbְהְלLֵרָפְמeהelְכְו.'אֵצnִָילַב'ְבe'הֶאָרֵילַב'aְןֶהיֵלֲע.ןיִרְבBעleֵאְו

Lֵיואָללָבֲא,ןָלָכֲאםִא.תֵרkָןֶהaָןיֵאְו:)כןBפיLְִולָעLeתֶלLִaBְוןיִמeqְכְוןיִרBעeNְןיhִיִח,ןיִניִמהMִָמֲח.ןָגcָןיִמ:Lֵרָפְמ
aַןָתָליִכֲא.eַבbְָלףיֵלָי)לאָרָמdkelָd:ְל.םֵטְמַטְמ'מגLBַסְמ:הָמיִתְסןnִֵמםִיַניֵעָהתֶאאMeדְסחַלֶמ.אָחְליִמםBֵיתיִמLLֶnְַסnֵתֶאא
BCתaְןַמְזרַחַאְלtֵLַעְתLֶnִתtַ.]חאteLָיִע.אָמeאְדאָתיִנָמBק:]זא"ֶגNְיֵמ.אָבָלֲחַדיֵבeיְסַנ:ןִיַעaַָעֵגBנְורֵזBחְוחַלaַnֶַעֵגkְLֶpB,)מםִיַניֵעָה
:דיִמzָהaְֵרַהןֶהֵמלֵכBאkְLֶ,ןיִרְזִחְוםיִלָצְבeןיLִיֵרkְןBגkְ.יַחקָרָי:BחkBןיLִיzִַמרַמBלkְ.הָמwBַהתֶאןיִפְפBכְו:חָתkeַה
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הLָָרtַָהלkָלַעדnֵיִל'רֹמאֵל'
Lֶאיִהaְהֶאְרִנ.]אואָל

םיִרָבCcְָנָהaְאָקְוַדeניְיַהcְ,י"ִרְל
cְתיִאaְהeַהואָלaִָמאkְֲעלַלNֵה,

:אGםיִרָבcְרָאLְלָבֲא
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רBבֲעַל,ה"פ.חַסֶפaְןיִרְבBעleֵאְו
לַב'ְבe'הֶאָרֵילַב'aְןֶהיֵלֲע

ןlְLBִמקcְֵקַדְמא"ָביִרםַגְו.'אֵצnִָי
ןִמןיִרְבBע)ב(עַמLְַמcְ,םיִרְבBע
,םezָניaֵַרְלהֶאְרִנןיֵאְו.םָלBעָה
cְַמLְעַמcְָנָהלָכCַרְמaִֵמןַני'kָל
הָליִכֲאleaַיִפֲאַו,'eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמ
,אָרְקdיֵיaְַרcְואָליִאביiַַחיִמהָוֲהאָל
eיִכיֵהֵמzֵיֵתי'aַהֶאָרֵילe'ִילַבnָאֵצ'.
)ג(ןיִרְבBעleֵאcְ,םezָניaֵַרְלהֶאְרִנְו
tֵעְו,ןיִלָכֳאָה'יBניְיַהןיִרְבeלַעֵמ
לָבֲא,eהְניִנלָכיֵמיֵנaְואָלcְ,ןָחְלMeַה

'aַיֵל'הֶאָרֵילkָא:

יֵטיLְִכzַףַארֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר
.הLְֶקeנץֵמָח)ד(eניְיַה.םיLִָנ

יֵדְילַערeמbָןָגcָץֵמָחיֵוָהleיִפֲאַו
zַרֲעBִממ"מ,תֶבcְַמ'ףַא'רַמָאָקLְעַמ
cְמBק"תְלהֶד.eַבbְיִרְמָאאָרָמ'cְַרaִי
.םeלkְאdaְGיֵניֵעaְהLְֶקeנרַבָסרֶזֶעיִלֱא
'רָזָעְלֶאיaִַר'ןַניִסְרָגcְהֶאְרִנCָכְל
aְיִמדַחpַהיְיe,אBaְא'יִנְתַמBaַbְאָרָמ:

אָה
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n¥f¦ic,÷`r̈Üdk§lEm.
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :במ

cִאָדיִמְס;aָNָרLָןֵמ,cְִריִפְצzָאcְִאאָלtְחַת;
יאַהְליlֵַעְמcִיlֵיִמלkָ.יֵקיzִַעקיzִַע,ןLָָיןִיַי
רaַ;יאַהְליlֵַעְמיאַהְלהLֶָקְדe,יאַהְלהLֶָק
תַפe,אzְָכיִרֲאיֵלtְְליִפe,אָביִטְראָליִבbְְנfִַמ
יelֵכְליlֵַעְמcִ,ןLָָיןִיַיְו,ןֵמLָרNָָבe,היiִָקְנ
beיֵפd:Lֵַהרָכnָיִד:cְמָרeaֵיdיֵמNְיֵרָע:
בַררַמָא.יֵרָעdNְיeaֵדcְLָ:יִמBדֲאָהץֶמBחְו
ןיִאיִבְמeיָהkְLֶ,הlִָחaַzְ,)]אקָחְצִירaַ(ןָמְחַנ
הָדeהְילLֶםָניֵיהָיָהאG,הָדeהיִמםיִכָסְנ

ןיֵאויLְָכַעְו;םָתְסץֶמBחBתBאןיִרBקeיָהְו,ןיִרBעNְןָכBתְלןיִנְתLֶpBדַעץיִמְחַמ
ץֶמBחBתBאןיִרBקְו,ןיִרBעNְןָכBתְלןיִנְתLֶpBדַעץיִמְחַמםיiִִמBדֲאלLֶםָניֵי
,BזהָבֵרֲחBזהָאֵלְמםִא)א;'הָבָרֳחָההָאְלnִָא')ארַמֱאMֶpֶהַמםיiֵַקְל.יִמBדֲאָה
םֹאְלִמםֹאְלe')ב,אָכָהֵמרַמָאקָחְצִירaַןָמְחַנבַר.BזהָבֵרֲחBזהָאֵלְמםִאְו
םַעֵמץֶמBחַחֵקlBַה)ב,הָנLBאִרaָ,הָדeהיaִ,הָדeהְייaִַררַמָא,אָיְנzַ.'ץָמֱאֶי
,ויLְָכַעְו;דֶמzֶַהןִמאlֶָאאBaָניֵאהָקָזֲחLֶיֵנtְִמ,רOֵַעְלCיִרָצBניֵאץֶרָאָה
.ןִיiַַהןִמאlֶָאאBaָניֵאBתָקְזֶחLֶ,רOֵַעְלCיִרָצץֶרָאָהםַעֵמץֶמBחַחֵקlBַה
ןַתָנְודnֵַתְמַהא)ג,)]באָיְנzַ(אָהְו,אeהיֵרOeַערaַואָלדֶמzֶהָדeהְייaִַררַבָסְו
אG,רַמָאָקיִכָה.ביiֵַחְמהָדeהְייaִַרְו.רeטB,tָתcִָמיֵדkְאָצָמe,הaַnִcָםִיַמ
אָה,אָיLְַקאָלְו,eדLְְחֶנאָמיֵאתיֵעaָיִא.דֶמzֶַהלַעץֶרָאָהיnֵַעeדLְְחֶנ
בַראָנzָ)ה.יִרְצnִַהםBתיֵזיאַמ:'eכְויִרְצnִַהםBתיֵזְו:יֵנָצְרeפְדaִאָה,אָקוָוְרִדaְ)ד
יֵרָעNְקיtִַמאtָtָבַר.אָחְלִמאzְָלִתְו,יֵמְטְרeקאzְָלzִ,יֵרָעNְ]גאzְָלzִ,ףֵסBי
eַעְמiֵיִחליhֵיָנָמיִסְו.יCיֵנָסיִס.zָרeהְלe,לָקְוeהְלe,הְליִנֲחָטְוe,ְוLָתeהְלe
הMִָאְלeהֶלBחְל.dיֵלטיnֵַקְמיִפְרִדְו,dיֵליtֵַרְמטיִמְקcִ;אzְָרַצֲעדַעְואָחְביcִִמ)ו
יִעְבָצcְ]דיֵרְויִחְדאiַָמ,eמיbְִרzַאָכָה:'eכְוםיִעaַָצלLֶןָמBזְו:אzְָנkַַסהָרeaָע
aְהeַלaָןָליִמֲעַו:]האLֶַטלaָכְוםיִחe':tַתzְבeהָאLֶHהָאיִבֵהאLְיִלL,
LֶnַpִָחיdלַעtְִוהָריֵדְקיLBַהתֶבֶאfeקְו:אָמֲהBןָלLֶסלBכְוםיִרְפe':אָכָה
zְַרbeאָמtֵרeאְדאָרeLְkָבַר.יֵפLִחָמיִמיBיִטהֶז,רַמָאהָאָנְזteןָלLֶלaְנBת
הָעaְָרַא,איiִָחיaִַראֵנzָאָהְו,יִניִא.םיiִִנֲעתBנְבִלBתBאתBריLֶnְLַiְםיִריLֲִע
יאַמ,םיִריLֲִעתBנaְלLֶןָלteיִטתַרְמָאיִאְו;תeנenָאיֵניִמהLָלeLְהָניִדְמיֵניִמ
ןָלBקיאַהdיֵליֵרָקיאnַַא,יֵפeLְkָאְדאָרeרtֵ,יאַמאlֶָאְו.אkָיִאתeנenָאיֵניִמ
LֶסלBק,םיִרְפBןָלLֶיִמןיִנָעְצַרלaַיֵלאָיְעd.אבַררַמָאBLַעְל,אָיְעBםָלtֵרeאָר
eהaְןיִקaְַדְמיnֵַנםיִרְפBסcְ,םיִרְפBסלLֶןָלBקdיֵליֵרָקיאַמe)א(,יֵפeLְkָאְד
אָקְלָסםיLִָניֵטיLְִכe':zַכְוםיLִָניֵטיLְִכzַףַארֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר:ןֶהיֵתBריָיְנ
לֵאָרNְִיתBנaְ,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָאcְ.םיLִָניֵלteיִטףַאאָמיֵאאlֶָא.zָCְעַד
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cִס.אָדיִמְסBתֶל:cְִריִפְצzָאcְִאאָלtְזֵע.חַתLֶHַע:הָדְלָיאzִַעקיzִיֵקי.
בlֵַלליִעnBַה,הֶזָלהLֶָקהֶזיִלBחְל.יlֵַעְמcִלkֹ:)זםיִנLLָלLָלLֶןLָָי
:]וא"ֶרְביֵזְניֵז.אָליִבbְְנַז:םיִרֶבֵאָהרָאLְיֵאeלֲחzִַמדָחֶאְלBא,םִיַניֵעָלהLֶָק
cְמָרeaֵיdיֵמNְיֵרָע.LֶnְתְלןיִליִטBכBיֵמNְעBןיִר,kְגBןLֵרָכLֶlָנe,

יִפְל.יִדnַָהרָכLֵ:יַדָמBaְתBאןיBNִעְו
LֶaְאBַהןָתiָנןיֵאםיִמBֲעַלןיִגֲהNBת
Lֵֶארָכlִָמאzְםיִרָמ,eעיַדָמְבBNִןי
LִֵמרָכnֵיNְעBןיִרkְאןיֵעBןָתLֶlָנe,
dיeaֵדcְLָ:יִדnַָהרָכdLֵיֵליֵרָק
Nְח.יֵרָע(aְנןִיַיBןיִנְתNְעBןיִרLְםיִמֵל
kְציִמְחַהְליֵדB.יִפְלLֶiֵטםָניBניֵאְו,בB
aָיִחיֵדיִלאneדַעץLֶpBתְלןיִנְתBכB
NְעBןיִר:aַzְיִחlָה.kְLֶaֵַהתיnְִקcָL
,הָדeהיִמםיִכָסְנןיִאיִבְמeיָהםיiַָק
eכְזִבeַהתpְםַעַטהָיָהםיִכָסaְְוםָניֵיGא
.'הָבָרֳחָההָאְלnִָא':'eכץיִמְחַמהָיָה
םִיַלeLָריִלרvBהָרְמָאןַעַי'אָרְקִדאLָיֵר
לdLֶָנaְָרeחןִמאlֵַמְתֶא,'Bגְו'חָאֶה
םֹאְלe':איִהםBדֱאֵמרBצְו,םִיַלeLָרְי
בֹקֲעַירbִaBוNֵָעkְLֶ.'ץָמֱאֶיםֹאְלִמ
םיiֵַקְתִמםֶהיֵנLְתeכְלַמןיֵא,lָLַח
ןִיiַַהLֶיִפְל,]זט"יֶפae.דֶמzֶ:דַחַי
ץֶמBחםַתְסe,ץיִמְחַמBניֵאְובBטהָיָה
Lֶlָןִמםֶהzֶהָיָהדֶמaְָכַעְו:אLָוי.
aַָהםַעַטלַטiַןִי,eץיִמְחַהְלרֵהַמְמ:
tָטeִמ.רlְַעOֵר,Lֶןיֵאיֵרֲהkֶָאןאlָא
.BתcִָמיֵדkְאlֶָאאָצָמאLֶH,םִיַמ
אָהieִק,אָרְמַחאָמְעַטְוdיֵתeזָחcְג"עאְו
:)טdיaֵליַיֲעַדאeהאָמְלָעaְאָריֵפְד
רַתaָליֵזָאcְ.ביiֵַחְמהָדeהְייaִַרְו
אָתיִנְתַמ.רַמָאָקיִכָה:)יאָמְעַטְואָתeזָח
ץֶרָאָהיnֵַעeדLְְחֶנאG,אָתיְיnַָק
בLeָחBניֵאLֶיִפְל,דֶמzֶַהתֶארOֵַעlְִמ
aְָכיִפְל,םֶהיֵניֵעCַהlBחְקBִמnֶpetָטeר
.eדLְְחֶנאָמיֵאתיֵעaָיִאְו:יאַמcְַהןִמ
dיֵמְעַטאָתיְיnַָקאָתיִנְתַמaְהָדeהְייaִַרְו
,יאcַַורNֲֵעnִַמleיִפֲארeטָפcְםMeִמ
eדֶמֶתְבcְפeרַמָאָקיֵנָצְר,LֶpBםִיַמןיִנְת
aְַצְרַחpִהְו,ןיeץיִמְחַמאeְרַמzִרַחַאְלַחי
תיֵלְו,דֶמezֶניְיַהְו,סֵסzBַהןִיַיkְןַמְז
aֵיdֶאlִָקאieיֵנָתָקְדאָהְו.אָריֵפְדאָה
ןיִנְתLֶpB,אָקוָוְרִדaְ,ביiֵַחְמהָדeהְי'ר
aִLְהְו,םִיַמםיִרָמeַנאnֵיzֶדֶמ,aְהַהeא
אlֶָאאָצָמאcְGג"עאהָדeהְי'רביiֵַחְמ

kְִמיֵדcָתB,יִפְלLֶַהiַןִיLֶלLְעְמםיִרָמBבָרaB,eַהןִמnִַנםִיLְרַאaַMְק:םיִרָמeמ.יֵמְטְרBרְק,אָקיִרB"יָנָמיִסְו:]חגC.LֶHאzִיִחרַמָאןאַמהֶעְטhֵי
eרַמָאןאַמNְֶמָס:יֵרָע"Cֶמָס"C.יבַרBףֵסLֶiֵLֶמָס"CaִLְמBרַמָאNְיִל.יֵרָעMָיָנָמיִסְו,אָניִרֲחַאאָנCיֵנָסיִס,kְיִלLֶMְמBkֵן,kִןַניִרְמָאְד
)aִתְכeaBמ"ב()תcְַגַאיִאְו,):זסףaְהְניִהeaְְו.הָנָקיֵנָסיִסLֵםkְזאָסְריִגְלןָמיִסאֵהְיהֶזיִלB,cְיבַרBרַמָאףֵסNְיֵרָע,Lְדַחַין"יִכְמַסיֵנ:zָרeהְלe.
LBאןיִרBִמ:דַחַיןָתcְִרַצֲעדַעְואָחְבzִָמ.אtֶתֶרֶצֲעדַעְוחַס:cִצָע.טיִמְקeִמרpְַרְמ:ויָבָקtֵיֵליd.ְמLְַלLְלB:יֵלטיֵמָקיִפְרִדְוd.יִמְלLֶiֶLלB
LְִליLeַעְמלvְרB:ַסkְַנzָא.LֶnְLְַלLֵילBִמרֵתcַַמ:יאiָסיֵמ.]דאָרְויִחְדאeaִןי:cְעְבָצeaְהeַלaְָרַס.אkֶ"טא[:tֵריeאְדאָרeLְkָלְג.יֵפe"םיִנָעְצַרָהְו,]יד
יאַמLֵרָפְמdיnֵַקְלe.ןBפיLִלLֶחַמֶקaָdתֵתָלןkְָרַדְו,הֶבָעןָתNBֲעַלדַחַיתBרBעיLְzֵןיִקaְַדְמBא,םִיLְzִַלקlֵַחְתkְLֶnִרBעָהתֶאaBןיִקaְַדְמ
LֶסלBיִט:םיִרְפteןָלLֶלaְנBֲעתLִםיִרי.LֶאיִהLֶסלBְמ,תֶלLַiְריBִמתMִieנְבִלןֶהיֵרBסתBַלְמ,םיִרְפnְיֵדzִניBקBתLִֶנֲעןֵהiִםי.eִמhִיteןָלLֶלaְנBת
ריMִַהְלןָרaְNָלַע,תֶלBסBאדיִסBא,רָבָדBתBאקיaְִדַמe]כלtֵַטְמןLBְללteיִט.דיִסאlֶָאתֶלBסןֶהָלןיֵאתiBִנֲעcַ,רַמיֵמְליֵצָמאָלםיiִִנֲע
,ןenָאאGןיaֵןenָאןיaֵםָדָאלָכְלןיִכיִרvְַה,םֶהeaָניִנLָהָניִדְמיֵניִמעaְַרַא,רַמָאְו,ןיִתיִנְתַמְדיֵנָהaְאָנָמיִסביֵהָיְו.איiִָח'ריֵנzָאָהְו:רָעOֵַה
LֶאלָכֲאַמְליֵרֲהBפְרִלeֲעהָאNeןיִי,keחָתLֵחְורָכBתיֵזְוץֶמBזלָבֲא;םBניֵאןָמBאָרeֶאיlַָצְלאaָקְו,םיִעBןָלLֶסלBןָליִמֲעַו,םיִרְפLְֶחַנ)ב(לzBלןיִמ[.
:אkָיִאץֵמָחיאַמe,ַחיִרָהְלןֶהיֵראeְַצaְתBלLֶzBםיִמNְָבeקָרNְָולָחkָאeה.םיLִָניֵטיLְִכzַ:]יד"eלְגןיִרLֶwBקֶבֶדיֵדְילַעםיִבNֲָעֵמיNeָעריָיְנ
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,דֶמzֶַהןִמBתָקְזֶחLֶןַניִרְמָאְדאָהְו.יֵנָצְרeפְדaִאָהְואָקוָוְרִדaְאָה
םיNֲִעַנםָניֵאְו,דֹאְמבBטיֵנְקוָוְרcִלָבֲא,יֵנָצְרeפcְדֶמzִֶמeניְיַה

,).וסתLַaָ(הָאְצBיהMִָאהnַָבaְ.יֵנָסיִסCיָנָמיִסְו:ץֶמBחםָלBעְל
bַaֵַהיwִיhֵיַעBאֵצaְבַקLֶlB,ַרaִייBאיֵסBרֵס,bָיָנָמיִסְוןַניִסְרCֶמָס"C
אָכָהְו,רֵתBיבBטןָמיִסאeה,C"ֶמָס
יֵרָעcִNְםMeִמ,יִכָהרַמיֵמְליֵצָמאָל

aְNִן"יkְביִת:

,ת"אְו.םיִריLֲִעתBנaְלLֶןָלteיִט
יֵטיLְִכzַ)ג(eניְיַהכ"א

אָכָהN,cְ"ְנַיְלְרBאcְי"ִרָהץֵריֵתְו.םיLִָנ
אָלcְ)ד(,הָלְעַמלLֶםיִנָפaְיֵריְיַמ
;םֶהיֵנtְלַעםיִלְפkָCkְLֶhBלkָסיִאְמ
,הhַָמלLֶםיִנָפeaְניְיַהםיLִָניֵטיLְִכַתְו
LֶhBַהריִסָהְלםיִלְפOֵרָע,cִיֵפְטסיִאְמ:

הnָָל
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