
.ומםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

תBמְירָאLְִבe;חַסaַtֶהָאְמeטףeריֵצןַיְנִעְל
אkָיִאcְ°)אןBגkְ,יֵמָדיִכיֵה.אzְָגeלtְאkָיִאהָנMַָה
tָחBִמתkְעְגָנְו,ןיִלָכֳאהָציֵבeaְיאַהaָקֵצ.
aַtֶחַס,cְיִאqeרBָחLeףֵרָטְצִמ,)בב;aִLְמְירָאBת
דיtְִקַמםִא,אָתlְיִמאָיְלzַאָדיִפְקִבcְ,הָנMַָה
אeהיֵרֲהBמieִקaְהֶצBרםִא,ףֵרָטְצִמויָלָע
kָָלףיִקְתַמ.הָביֵרֲעdףֵרָטְצִמיֵנָתָקיִמ,אָבָר,
תBלֲעַהְלןֵכְו,אָבָררַמָאאlֶָא.יֵנָתָקץֵצBחאָהְו
CַהיhַnֵיִאcְןBגkְ,יֵמָדיִכיֵה.הָביֵרֲעָלהָרֳהָט
,בLeָחBרqeיִאcְ,חַסaַtֶ.יֵלaeְטַאְליֵעָבeהָביֵרֲע
תBמְירָאaִLְ;הָליִבְטdָלאָקְלָסאָלְו,ץֵצBח
ויָלָעדיtְִקַמיִא,אָתlְיִמאָיְלzַאָדיִפְקaִ,הָנMַָה
.הָביֵרֲעkָאeהיֵרֲהBמieִקaְהֶצBרםִאְו,ץֵצBח
,הָרֳהָטןַיְנִעְלןֵכְויֵנָתָקיִמ,אtָtָבַרdָלףיִקְתַמ
,אtָtָבַררַמָאאlֶָא.יֵנָתָקהָאְמeטןַיְנִעְלאָה
,יֵמָדיִכיֵה.הָביֵרֲעָלהָאְמeטדיִרBהְלןַיְנִעְלןֵכְו
Bרqeיִאcְ,חַסaַtֶ.קֵצaָיאַהaְץֶרLֶעַגְנcִןBגkְא
רָאaִLְ;הָאְמeטdָלהָתֲחָנאָלְו,ץֵצBח,בLeָח
ויָלָעדיtְִקַמםִא,אָיְלzַאָדיִפְקִבcְ,הָנMַָהתBמְי
:הָביֵרֲעkָאeהיֵרֲהBמieִקaְהֶצBרםִא,ץֵצBח
aBאֵצLkַiBֵיםִא,Lֵרֵחַהקֵצaָב'ינתמ
Lֶסָאהֶזיֵרֲה,ץיִמְחֶהeןיֵאםִא'מג:רLָם
kַiBאֵצaB,הַמe.ַאר"אaָהeררַמָא'LִעְמBןaֶן
,אָיְרֶבְטִלאiַָנeנלcְַגnִִמםָדָאCֵלLֶiֵיֵדL,kְיִקָל
ליִמְדאָרeעיcְLִ,ל"מקאָה°.ליִמאָמיֵנְו)ג.ליִמ
kְִמnְִגcַנלeַנiַָררַמָא)ד.אָיְרֶבְטדַעְואaִַא]איaָהe
הlִָפְתִלְולaַָגְלג,LיִקָלןaֶןBעְמLִיaִַררַמָא
ןָמְחַנבַררַמָא.ןיִליִמהָעaְָרַאםִיַדָיתַליִטְנִלְו
aַַא,קָחְצִירiְביeָרְמַאd,ְרַאְוaְרַמָאהָעaָd,
,ןָדaְיִעLֶןelָכְוד)ה,ןַנְתcִ.דaeִעeהיְיpַיִמאָדֲחַו
רBעֵמץeח,ןיִרBהְט,הָדBבֲעיֵדkְןֶהlֵCaָיִהBLֶא
ר"א)]באיָיְניִא(ר"א.הָדBבֲעיֵדkְהnַָכְו.םָדָאָה
יaִַרaְיֵסBיר"א.ןיִליִמהָעaְָרַאleCיִהיֵדkְ,יאpַַי
,ויָרֲחַאְללָבֲא;ויָנָפְלאlֶָאeנLָאGה)ו,אָניִנֲח
,pָdיִמe,אָחַאבַררַמָא.רֵזBחBניֵאליִמleיִפֲא
:רֵזBחליnִִמתBחtָאָה,רֵזBחBניֵאְדאeהליִמ
.ט"ויaְהָאְמeטaְהlַָחןיLִיִרְפַמדַציkֵ'ינתמ
.הֶפאLֶzֹדַעםdLֵָלאָרְקzִאG,רֵמBאא"רו
aֶןaְאאָריֵתBרֵמ,zָליִטaְצBהְיר"א.ןֵנBLַֻע,

:dיֵרeעיaְLִאָתlְיִמאָיְלzַחַסֶפְבcִ,ליֵזָאְוLֵרָפְמִדkְ.הָאְמeטףeריֵצןַיְנִעְל
eִבLְמְירָאBַהתMָיִאהָנkָאtְלeְגzָיִח.אleקaְֵקַמןיtְִלדיLֶניֵאBְקַמtִדי,
ןיִלָכֳאהָציֵבkְִמתBחtָאkָיִאcְ:ויָלָעדיtְִקַמםִאאָפיֵסאֵנָתְדeניְיַהְו
cְעְגָנeaְיאַהaַָה.קֵצcָבeקaָהָעְגָנְו,הָביֵרֲעaָטןֶהeיִאְוהָאְמhַne,רַדֲהַו
.חַסaַtֶ:םיִרBהְטםיִלָכֳאןֶהeaָעְגָנ
cְיִאqeַחְמץֵמָחרMְבBעְוBNֵהeָחLeב,
ןַיְנִעְלבLֵָחיֵהְלרkְַזeהתִיַזְכeליִאBה
הָביֵרֲעיaֵַגְלליִטaְאָלcְץֵמָחרqeיִא
kִיֵר]גאָיְנַתְדLַָה,אLְzָטןַיְנִעְלאeהָאְמ
ףֵרָטְצִמe,הָביֵרֲעיaֵַגְלליִטaְאָליnֵַנ
דיtְִקַמןיֵאcְג"עאְו,הָציֵבְכִלםיִלLְַהְל
רָאaִLְ:םיִרֵחֲאתֶאאnֵַטְמe,ויָלָע
Bרqeיִארַמיֵמְלאkָיֵלcְ.הָנMַָהתBמְי
םִא:אָתlְיִמאָיְלzַאָדיִפְקB,aִבMeיִח
,אָלְכeאביLֲִחcַ.ףֵרָטְצִמויָלָעדיtְִקַמ
dָלתBלֲעַהְלןֵכְו:BלhְיִלBפBסְוליִאBה
אָרeעיaְLִיnֵַנאָיְלzַ.הָביֵרֲעָלהָרֳהָט
דיtְִקַמםִא'ְו,חַסaַtֶאָרeעיLִאָלְו
ןBגkְ.הָנMַָהתBמְירָאMְַאיֵאָק'ויָלָע
cְיִאhַnְְטַמאָקְואָיaִָלליd,רַמָאָקְו,
cְַבtֶה,חַסBליִאeעתִיַזְכִבBָהיֶלָערֵב,
eַבcְנָפBיִא]דתqeרBיִחMeבB,cְלַעkָחְרB
,הָביֵרֲעkָיֵוָהאָלcְ,ץיֵיָחְו,BלhְיִלCיִרָצ
רָאaִLְלָבֲא:)א(ויָלָעדיtְִקַמBניֵא'יִפֲאַו
טָעeמןיaֵהeaֶרְמןיaֵ.הָנMַָהתBמְי
aִאָדיִפְקzַיִמאָיְלlְהְלןֵכְו:אָתBדיִר
,הֶזקֵצaָיֵדְילַע.הָביֵרֲעָלהָאְמeט
zַַנאָיְלnֵיaִמיBַהתtֶחַסaְLִעיeאָר
רָאMְַא'ויָלָעדיtְִקַמםִא'ְו,אָרeעיLִואָלְו
ןBגkְ,יֵמָדיִכיֵהְוג"ה:יֵאָקהָנMַָהתBמְי
cִעַגְנLֶץֶרaְיאַהaָקֵצ:aַtֶחַס.cִתִיַזְכ
,הָביֵרֲעkָיֵוָהאָלְו,ץיֵיָח,BבMeיִחBרqeיִא
,הָביֵרֲעָלהָאְמeטםdLeָלאָתֲחָנאָלְו
תBחָפְבe.ויָלָעדיtְִקַמןיֵאleיִפֲאַו
:)ב(אGויָלָעדיtְִקַמBניֵאיkִ,תִיַזkְִמ
eִבLְמְירָאBַהתMְָקַמםִא.הָנtִדי
םִאְו:ץֵצBחתִיַזkְִמתBחָפleaְיִפֲא,ויָלָע
.הָביֵרֲעkָאeהיֵרֲהBמieִקaְאeההֶצBר
:nָLַמהָביֵרֲעaָץֶרLֶעַגָנleִאkְיֵוָהְו
םִארkָיִנןיֵאL.Lֵֶרֵחַהקֵצaָ'ינתמ
LֵרֵחkַאeההLֶnְLepֶ,ואָלםִאץיִמְחֶה
םִארkָיִנBניֵאְוםִיַנְזָאBלLֶiֶLהfֶַה
LBואָלםִאַעֵמ,cְעםָדָאןיֵאBלַעדֵמ
aֵריeרBלַעְוcְַעzB.יִלMָאָניִרֲחַאאָנaָקֵצ
רkָיִנBניֵאְו,NֶרֶחkַהLֶָק.Nֶרֶחַה
Lֶפיִסְכִה,ל"ר(ץיִמְחֶהetָןיֵאְוויָנ
Lֵיםִא:)]הץneיִחַהןַמיִסְלקceיִס
kַiBאֵצaBLֵֶיםִא.ץיִמְחֶהLיִעqָה
רָבְכe]וdָתָעaִLְהlBLָיLֶpִתֶרֶחַא
.אָיְרֶבְטִלאiַָנeנלcְַגnִִמ'מג:הָציִמְחֶה
cְניְיַהeַגְל:ליִמaִָפְתִלְולlָכהe'.ִמMeםcְַרaִַאיaָהeיֵררַמָאLיִקָלLטַקְנ
דַע,םיִאֵמְטתִיaַַהלַעaַיֵלְכe,רָכaְNָםיִרֵחֲאתqַיִעלaֵַגְמַה.לaַָגְל:dָל
,הlִָפְתִלןֵכְו.ויָלkֵלaBְטִלהֶוְקִמְלCֵליֵלםיִמָכֲחeהeחיִרְטִהןיִליִמעaְַרַא
תֶסֶנkְַהתיLaֵֵיםִא,לtַlְֵתִהְלeןeלָלתֵעאָבCeֶרaַcֶםָדָאlֵCַהְמםִא
תַליִטְנִלןֵכְו.םLָןָלְוםLָלtַlְֵתִמCeֵלBה,ןיִליִמעaְַרַאקBחָרaְויָנָפְל
לֵטBנְוםLְָלCֵלBה,ןיִליִמ'דaְויָנָפְלםִיַמאBצְמִלדיִתָעםִא,הָליִכֲאַלםִיַדָי
יaִַראָלְו,LיִקָלLיֵרdcְיֵמMְִמאָתlְיִמאָהְל.dָרְמַאeביiְַא'ר:]זויָדָיתֶא
,תָלzְיֵנָה.ןיִליִמעaְַרַארeעיLְִל.aָdרַמָאיlֵיִמהָעaְְרַאְו:dָרְמַאeהaַָא
אnֵַטְמַהCַררBעלLֶדaeִערeעיLִ.דaeִעאיִהיאַמe:)ג(ףיִסBמאָדֲחַו
kְָבNָר,kְגBָנָהןCcְָחLֵזבי(aְעָהBרָהְורBְרַא,בֶטaַהןיִליִמעeַבְלאhְלB
רBעָהaְםיִמָכֲחeנleLֶnֵָאלkָ.ןB:kelָדaeיִעתַמֲחֵמרaָNָתַרzBִמ
:לֵכָאיֵלkBְרַדְוCַראeהLֶיֵנtְִמ,ןָרNְָבkִןיִאnְַטְמןֶהיֵתBרBעLֶבֶטBרָהְו
LֶיִהlֵCaָןֶה.cֶֶרCעBרBְלתLָהֶזְו,םָדָאיֵלְגַרתַסיִרְדיֵנְפִלןָחְטezְיִחlַת
leיִאcְ;יֵאָק,CֶרlֵCaַcֶַהְמcִ,הlִָפzְַאְוםִיַדָיתַליִטpְַא.ויָנָפְלאlֶָא:ןָדaeיִע
יֵסBי'רְדאָהֵמ.pָdיִמe:]חדיִסְפַהְלBלiֶLהַמcְ,ןיִליִמ'דדַעCֵלֵי,לaַָג
aַאָניִנֲחרcְרַמָאaְניֵאליִמ'יִפֲאאָיְדֶהBחBרֵז,cַאָה,רַמָאָקליִמאָקְוtָחBִמתnִחליBינתמ:רֵז'kֵיִרְפַמדַציLִַחןיlָהaְטeהָאְמ.Lֶpִתאָמְט
dָניֵאLֶרַחַאֵמ,dָתBפֱאֶללBכָיןיֵאיֵרֲה,חַסtֶלLֶבBטםBיdaְָתBאןיLִיִרְפַמדַציkֵ,ןֵהkֹתַליִכֲאַלהָיeאְרהnֶpִָמתֶלhֶיpִַההlַָחןיֵאבLeְו,הqָיִעָה
םBיaְםיLִָדָקןיִפְרNBןיֵאLֶ,רLְָפֶאיִא]טםיִבָלkְַלdָליִכֲאַהְלBאdָפְרNְָלe;ץיִמְחzַאLֶH,רLְָפֶאיִאבֶרֶעָלdָפְרNְָלdָתBהLְַלe;הָליִכֲאַלהָיeאְר
רַחַאְלe.אzְָרteאָדֲחלkִָמLיִרְפַמcְ,)טdיֵלאָיְזַחאָדֲחַואָדֲחלkָיkַzִַאcְ,הlִָחzְ.הֶפאLֶzֹדַע:הlַָח.םdLֵָלאָרְקzִאGרֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר:]י)חבBט
:הlַָחְל]כBפְרָצְמBכBתְלרzַpeַהןִמהֶדBראeהLֶלqַַה,רֶזֶעיִלֱאיaִַררַבָסָקcְ,)יאָרָמaַbְאָיְנַתְדkִ,ןkelָלַעהָמיֵלLְהlַָחLיִרְפַיהָצָרםִאהיiִָפֲא
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,הlִָפְתִדאָיְמce,יֵריְיַמCֶרlֵCaַcֶַהְמַהםָדָאְבeC,cִרָעLaֵֶריtֵ.לaַָגְל
cְֵיםִאLbַaָעָהלBNֶיִעהqָתBaְהָרֳהָטaְחָרBןיִליִמ'דק,

יֵאָק'ויָנָפְלאlֶָאeנLָאcְ'Gש"אאLְzַָהְו.לaַָגBתBאְלַעיLֶiַbִדַעןיzְִמַי
LֵריֵפeCcְרָעkֶאGְו,סֵרְטְנweַהeLריֵפkְהֶאְרִנ.הlִָפְתִלְו:eהkelְַא

,לtַlְֵתִהְלויָדָיץBחְרִלeניְיַה'הlִָפְתִל'
cְיִא,יֵמָדיִכיֵהaְיִעcָלְצִדאָנBאָה,אָת
)]ליaַiֵַא(,).וטףcַ(תBכָרְבaִןַניִרְמָא
ןcַיִעaְאnַiַָארcַַהְמcִןאnַַאטיֵיָל
;'יkַtָןBיwִָנaְץַחְרֶא'ביִתְכcִ,אָתBלְצ
'דאָיְריִאיאַמ,הlִָפzְןַמְזaִאLֶHיִאְו
אָרְקzִאG:יnֵַנאָבeט'יִפֲא,ןיִליִמ
)ד(הָיָהםִאLֶ.הֶפאLֶzֹדַעםdLֵָל
,dָתBפֱאֶללBכָיהָיָהאG,םdLֵָלאֵרBק
םBיaְםיLִָדָקןיִפְרNBןיֵאd,cְָפְרNְָלאGְו
.):דכתLַaָ(ןיִקיִלְדַמהnֶַבaְףיֵלָיְדkִ,בBט
ןיֵאםָתָהןַנְתִדאָהאָמְעַטיnֵַנeניְיַהְו
,dַמיֵתְו.ט"ויaְהָפיֵרNְןֶמaְLֶןיִקיִלְדַמ
aִLְאָמָלtְסeקלBֶדLןיֵאNBןיִפְרaְט"וי,
LֶכָיןיֵאBנָהֵללBִמתnֶpָהaִLְתַעNְהָפיֵר;
תBנָהֵללBכLֶiָ,הָאֵמְטהָמeרzְלָבֲא
ןיֵאיאnַַא,הָפיֵרNְתַעaִLְהnֶpִָמ
NBםיִפְר,kְמBLֶnezָקיִלְדַהְלרaְLֶןֶמ
LֶחלelִתָאָנֲהַלןיB,kָCִיNְרBףzְרeהָמ
הָוְצLֶnִיֵנtְִמיִכְו,Bתָאָנֲהַלהָאֵמְט
,א"ָביִרץֵריֵתְו.עַרbָעָרְגיִמףBרNְִל
cְLֶןֶמLֶחלelִמןיezָתָאָנֲהַלקיִלְדַהְלרB
kְמBLֶnezָכֱאֶלרBלָבֲא,לzְרeהָמ
אָצְמִנ,תBאָנֲהַהלָכaְהָרeסֲאcַהָאֵמְט
LֶָניֵאהָרָעְבַהַהdֶאהָאָנֲהַלlְָלאLֵם
אGהָרzBַהLֶאlֶָא,הָפיֵרNְתַוְצִמ
תַעaִLְהnֶpִָמהֶנָהֵיםִאהָדיtְִקִה
Nְָכְל,הָפיֵרCןיֵאcBט"ויהָחkִLְרָא
NְָדָקתַפיֵרLִַאיֵוָהְדיִדיִמ.םיpְםיִרָד
eבָדְנBםיִבֵרְקןיֵאד"מְלתaְיBטםBב
)aֵהָציcַפ"עא,).טיףLֶiֵLaָיֶהןֶהzֵר
BdַבָגְלBרwָיִעcְןָויkֵ,םָדָאתַליִכֲאַל
רeסָא,)כeכָזָקBdַבbָןַחְלMeִמםיִנֲהֹכְו
רwַיִערַבָסָק,)לםיִבֵרְקד"מְלe.ןָטְחLְָל
LְצְלהָטיִחBֶרCלָבֲא.םָדָאNְתַפיֵר
zְרeָניֵאהָאֵמְטהָמdְלLֵהָאָנֲהם,
יאcַַואlֶָא,תBאָנֲהרָאLְלkָרַסָאcְִמ
יאcַַוcְ,'יtֵי"ִרְו.אeהרeעיaִתַוְצִמםLְֵל
CֶרBצְלהָמeרzְבBטםBיaְףBרNְִלרezָמ
ןַחְלMeִמרַמיֵמְלCיֵיLָאָלL,cְֶפֶנלֶכBא
bָבBdַכָזאָקe,ֶאlָצְלןַניִרְזָגְדאBֶרCַאhe
LֶHצְלאBֶרC,cְLֶHצְלאBֶרCסָאeןִמר
ןיֵאLֶםיLִָדwִָמןַניִרְמָגcְ,הָרzBַה
NBןיִפְרaְדַע:)מט"ויLֶzֹהֶפא.
םdLֵָלתBרְקִלןַניִרLְןַנֲא,י"ִררֵמBא
,)נא"רkְןַניִקְסָפcְג"עא,היiִָפֲאםֶדBק

cְיִאיִאאָהkָאkֹיֵלאָיְזַחןָטָקןֵהd,kִרַמָאְדaְדַעקֶרֶפkַnָה)aְכBרBזכת.(,
.BפbeִמויָלָעהָאְצBיהָאְמLֶheיִמְלאlֶָאהָרeסֲאל"חתַמeרzְןיֵא
'יִפֲאַו.אzְָביִתְמLיֵרקֶדֶצןֵהkֹבַרםaְLֵחַסtֶרֶדֵסaְג"הaַקַסtָןֵכְו
לheיaִי"עdיֵלאָיְזַחcְ,יִרLְ,לBדbָןֵהkֹאkָיִאיִא,ןָטָקןֵהkֹאkָיֵל
aְרBב,kִַר,םָתָהרַמָאְדaַָבְמהhֵָללdaְרBָלליֵכָאְובdaִטיֵמיeהָאְמ.
'רaְא"ררַמָאcְםַעhִַמהָאֵמְטהlַָחתBפֱאֶלןַניֵרLָאָליאnַַאְו,ת"אְו
LִעְמBמן[aְב"פcְהָציֵב)cִַאהָאְלַמְמףַא,).זיףMָהzַpeרtַפ"עאת
Lֶָניֵאdֶאהָכיִרְצlִָכְלאkִָמ,דָחֶארtְיֵנLֶַהtַהֶפָיהֶפֱאֶנתkְLֶַהzַpeאֵלָמר,
רeסָאcְרַמאֹנleיִפֲאַו.]סןBעְמLִיaִַרaְא"רkְהָכָלֲה,םָתָה]נהaַָררַמָאְו
יאnַַאםdLֵָלאָרָקאGיkִםBקָמלkִָמ,dָלְטְלַטְלרeסָאLֶיֵנtְִמתBפֱאֶל
CיֵיLָאָלהָציֵבaְ]ןַניִרְמָאcְ[אָמְעַטcְ,י"ִררֵמBאְו.)סליִאBהְדאָמְעַטְלCיִרָצ
רֵמBא.ןֵנBצaְליִטzָ:)עאGםיִלָחbֶתַחzַהֶפBאkְLֶלָבֲא,רpeַתaְאlֶָא
הָלָטֲהליִעzBאLֶHאָריֵתaְןaֶַאיִגיִלtְאָלַעBLֻהְייaִַרְורֶזֶעיִלֱאיaִַרְד,י"ִר
:ןֵנBצaְליִטzָ,םezָניaֵַררֵמBא,םdLֵָלאָרLֶwָעַריֵאLֶאָכיֵהְו.ןֵנBצְל
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

םילכ'להמכ"פ'יימאדכ
:טהכלה

ץמח'להמה"פ'יימבהכ
ןיואלגמסגיהכלה

טנת'יסח"ואע"שוטהע
:בףיעס

םירוכיב'להמח"פ'יימגוכ
:אי'לה

ראש'להמא"פ'יימדזכ
:טהכלההאמוטהתובא

הלפת'להמד"פ'יימהחכ
טיןישעגמסבהכלה

דףיעסבצ'יסח"ואע"שוט
:אףיעסגסקןמיסו

ט"יתוכלהמג"פ'יימוטכ
העןיואלגמסטהכלה

זנת'יסח"ואע"שוטטע
:דףיעסוקת'יסובףיעס

=
לאננחוניבר

ינתקיכוהאמוטףוריצ
ראשבו.חספבהאמוטןינעל
.אתגולפאכיאהנשהתומי
תוחפאכיאדןוגכדציכ
הבירעיאהבןילכואהציבכמ
.הביעגנוקצבתיזכהבתיאו
יאהלובשוחארוסיאדחספב
ףרטצמיאקהילקשמלוקצב
.ימטיאהאמוטהבהעגניאו
םאהנשהתומיראשבלבא
הילקשמליעבווילעדיפקמ
ירהאלאאלאליאוףרטצמ
.ףרטצמאלדהבירעכאוה
ףרטצמיכהיאאבריחדו
.'ינתמבינתמלהיליעבימ
תולעהלןכוינתקיכהאלא
וזשןוגכהבירעלהרהט
הליבטהואיההאמטהבירעה
.היקדסבקצבהבאצמנו
בייחוובשוחארוסיאדחספב
הלהתלעאלוץצוחורעבל
םאהנשהתומיראשב.הליבט
הזקצבירהומויקבהצור
הליבטולהתלעוהבירעכ
ברהמקואו.ץצוחוניאו
האמוטןינעלןכויכהאפפ
הבירעלהאמוטדירוהל
קצבקיבדדןוגכימדיכיה
.קצבבץרשעגנוהבירעיאהב
ואלורעבלבייחדחספב
אלוימדהבירעדהפוגכ
תומיראשב.הבירעהתאמטנ
אלוופלקלדיפקמיאהנשה
הבירעלהאמוטהלהתחנ
אוהירהומויקבהצורםאו
ץרשהעגנולאכוהבירעכ
קצב:תאמטנו]הבירעב[
ובאצויכםאשרחה
ימשיםארמולכ.ץימחהש
ץימחהוומעתחאתבבשלש
רוסאהזםג.קצבהותוא
אוהשפ"עאואוהץמחש
שיגרהללוכיםדאןיאושרח
םאובאצויכםשןיא.וב
השילהרמגשהעשמההש
רוסאלימתכילהרועשכ
'ררמא:ץימחהיאדוש
שיקלשיררמאוהבא
לבגמהוינפלשישןוגכלבגל
ךירצשןוגכהלפתלו.הרהטב
םימוינפלשיוללפתהל
םידיתליטנלו.וידילוטיל
םימולןיאולכאלהצור
'יפ.ןילימתעבראוידילוטיל
ותסיעהשועהלבגשיםא
קוחרבםימשיםאואהרהטב
דעןיתמיוינפלןילימתעברא
השועשאוההלבגלעיגיש
ותסיעולהשעיוהרהטב
אלוללפתיאלןכו'רהטב
לוטיוםימלעיגישדעלכאי
ןניעבדילימינהו.וידי
וירחאללבאוינפלןילימ'ד
ןיחירטמןיאדחאלימ'יפא
השועאלארוזחלותוא
ולןמדזמשהמבותסיע
לכואםגוללפתמווידיחנקמו

]בדומעבךשמה[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ףדתבשתופסותןייע[)א
,]האמוטןינעליאה"ד.אצ
י"שר'ייעו.יףדתורוכב)ב
,המואמה"ד.צתבש
ןילוח)ד,]:בהליגמ[)ג
,.הנהדנםש)ה,:בכק
,.גכקןילוח.וטתוכרב)ו
תבש)ח,.בכקףדןילוח)ז
,.חמ)י,.חמןמקל)ט,:דכ
'סות'ייע)ל,.אכהציב)כ
,רמואוה"ד.הליעל
:דכתבשתופסותןייעו[)מ
:זכהציבתופסותויפלה"ד
ןמקל)נ,]הלחהלעוה"ד
'יע)ע,.חמןמקל)ס,.חמ
.הסיעה"ד.אכהציב'סות

ס"שהןוילג=
תוחפאכיאדןוגכארמג
א"עאצתבשןייע.הציבכמ
אהםש:ןינעליאה"דת
.לימדארועישדל"מק
ב"עבהליגמןבאירוטןייע

:ל"מקאהה"ד

ח"בהתוהגה=
תולעהלןכוה"די"שר)א(
ה"ד)ב(:א"דהלבאה"דו
:א"דהראשבוה"דוחספב
יאמוה"דו'עבראוה"ד)ג(
אלה"ד'סות)ד(:א"דה
ארוקהתיהםאש'וכוארקת
הלוכיהתיהאלםשהל
:החודןיאךכלו'וכוהתופאל

םינויצותוהגה=
י"שר'יע(ר"אוי"תכב]א
ל"צ[]ב:)הלפתלולבגלה"ד
ל"צ]ג:)ןוילג(]ובייא
תונפדבל"צ]ד:ןנתדכ
ה"דב"עהמי"שרבליעלדכו
וינפופיסכהל"ר"]ה:אללכ
"ץומיחהןמיסלקודיסןיאו
ןמקלדכרוסאה"אלבדע"צ
,)טנת'יסףלאהןגמ(ב"עחמ
עדוייניאו,י"ופדבאתילו
האיליסבסופדבוחקלןיאמ
דימלתו,)ס"ד(הזףיסוהל
םירפסהתאהעטההעוט
י"כ]ו:)י"נבזשיקומנ(
לעי"שר,העשהתואב
:השולינוזשהעשבף"ירה
תאלטונוםשלךלוה"]ז
ןמ]ח:י"ופדבאתיל"וידי
"דיספהלול"דע"וליאד"
,)חונמתמכח(א"סבאתיל
:)ס"ד(האיליסבסופדבףסונו
לשובלכלד"יריקספ]ט
.א"סמל"שראיבהןכו,ןהכ
ב"עזכהציב'סות'יע
לעןיקלוחש'וכולעוה"ד
ב"ערהןושל]י:הזבי"שר
א"אםיבלכלהליכאהלו
ט"יבםישדקןירעבמןיאש
הציב'סותע"עו.)א"שרהמ(
יקומנ.לעוה"דב"עזכ
ונינפלכחסונאיבמי"נבזש
ןיאשםשכוףסונשאלא
ןירעבמןיאךכןיפרוש
,ט"ויבםישדקהתא
ןכוףסונד"יריקספבו
:ל"שרןייעו,ןירעבמןיא
ה"כו,ס"ד(ןפרצמי"כ]כ
ל"צ[]ל:)ף"ירהלעי"שרב
:)ןוילג(]אדסחבר
ןבןועמש'רל"צ[]מ
ל"צ[]נ:)ןוילג(]רזעלא
'רכל"צ]ס:)ןוילג(]אבר
:)ןוילג(רזעלאןבןועמש

י"שריטוקיל=
הרהטבותסיעשלה.לבגל
ךירצותיבהלעבלריכשאוהו
ומצעחירטיוילכליבטהלםימל
הוקמלעיגישדעןילימ'ד
וילעןיאןאכמרתויוליבטיו
ןתונכ"אאםתסהןמחורטל
.הכילהרכשב"העבול
רמגוךרדבךלהמה.הלפתלו
םאםוידועבמןוללהצורוובלב
דעוינפלתסנכהתיבשי
םשךליוחירטיןילימתעברא
.םידיתליטנלו.ללפתישידכ
םימשיוםימולןיאוהליכאל
ןיתמיןילימהעבראףוסלוינפל
.]:בכקןילוח[םימלעיגישדע
אתעמשאהל.הרמאובייא
עמושהושיקלשירדהימשמ
.והבאלוביאןיבהעט
העבראו.הברמאהעבראו
רועישבהברמואהיהםירבד
ןלוכו.].גכקםש[ןילימ'ד
ןהשורמאשולאלכ.ןדביעש
השענןדביעםארשבכןיאמטמ
רשבתרותמולטבורוע
ןהבךליהשוא.ןירוהטו
סורדלןחטשש.הדובעידכ
תצקאוהשםילגרבןהילע
ךרדכ.].בכקםש[ןדוביע
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :ומ

GההֶזאeץֵמָחאLֶneויָלָעןיִרָהְזaְ'הֶאָרֵילַב'
eִילַב'ְבnֶָא;'אֵצlָיִרְפַמאLָָתdeַמpִָתָחיdדַע
אָמיֵל)א'מג:הָציִמְחֶההָציִמְחֶהםִאְו,בֶרֶעָה
aְטBיִמָקהָאָנֲהתַבtַיִגְל,cְַרaִרַבָסרֶזֶעיִלֱאי
תַבBטרַבָסַעBLֻהְייaִַרְו,ןBמָמהָאָנֲהתַבBט
תַבBטיִרְבָסאָמְלָעיelֵכcְ,אָל.ןBמָמdָניֵאהָאָנֲה
,יִגְלtַיִמָקליִאBהaְאָכָהְו,ןBמָמdָניֵאהָאָנֲה
יִאְוליִאBהןַניִרְמָארַבָסרֶזֶעיִלֱאיaִַרcְ]א
aָיִאיֵעzְLִָלֲעליdמָמBיֵנdהeַרְו,אaִהְייBLַֻע
םiBִמהֶפBאָה.רַמzְיִא)ב.ליִאBהןַניִרְמָאאָלרַבָס
רַמָאהaַָר,הֶקBלרַמָאאcְָסִחבַר,לBחַלבBט
ןַניִרְמָאאָל,הֶקBלרַמָאאcְָסִחבַר.)גהֶקBלBניֵאא
הaַָר.dיֵליֵזֲחםיִחְרBאdיֵל]איִעְלwַיִמeליִאBה
dיֵלרַמָא.ליִאBהןַניִרְמָא,)דהֶקBלBניֵארַמָא
ןַניִרְמָאאָלתַרְמָאCcְָדיִדְל,אcְָסִחבַרְלהaַָר
,ל"א.תLַaְָלבBטםiBִמןיִפBאCַאיֵה,ליִאBה
יֵבeריֵעםMeִמe.ןיִליLְִבzַיֵבeריֵעםMeִמ
zְַבLִןיִליLָיִאןַניֵרqeאְדאָרBיֵלרַמָא.אָתיְיַרd,
ןָנaַָרְו,ט"יaְןיNֲִעַנתLַaָיֵכְרָצאָתיְיַרBאcְִמב
ןיִפBאeרְמאֹיאLֶnָהָריֵזd,bְיeaֵרְזָגְדאeה
יֵבeריֵעןָנaַָרedַכְרְצַאcְןָויֵכְו,לBחַלףַאט"יִמ
zְַבLִיֵלתיִאןיִליdיֶהkֵיֵביִתיֵא.אָריd,ג)הaְהָמֵה
לBכֱאֶללBכLֶiָיֵדkְאlֶָאטBחLְִיאGתֶנekֶסְמַה
לBכֱאֶללBכָי;םBידBעaְִמיִלָצתִיַזkְהpֶָמיֵה
]ביִרְמָאcְיִדיִדְלאָמָלaִLְ.לַכיֵמְליֵעaָאָלcְג"עא
,ליֵכָאיֵצָמלַכיֵמְליֵעaָיִאְוליִאBה,ליִאBה
אָלתַרְמָאCcְָדיִדְלאlֶָא;טBחLְִייִכָהםMeִמ
,dיֵלרַמָא.טBחLְִייאnַַא,ליִאBהןַניִרְמָא
ןַניֵרBLָנBמָמדֵסְפֶהםMeִמB.eנBמָמדֵסְפֶהםMeִמ
דֵסְפֶהםMeִמ,ןיִא,dיֵלרַמָא.אָתיְיַרBאְדאָרqeיִא
רLְָפֶאיִאְו,תִיַזkְלBכֱאֶלaBִלaְרַמBbָנBמָמ
םיִנtַָהםֶחֶל,dיֵביִתיֵא.הָטיִחLְאaְGרaָNָתִיַזְכִל

לָכֱאֶנ

GהֶזאeץֵמָחLֶneויָלָעןיִרָהְז.kְֵרָפְמִדLaַbְו'ָמ(,cְואָלcִיֵדיdהeא
Bניֵאהֶזְו,)זהֶאBרהzַָאיִאLֶlְEביִתkְאָרְקe,םLֵָהיֶלָעאָרLֶwָרַחַאְל
LֶlְE;ְוGאLְֶריֵבֲחלE,cְַאkַzִדַיְלאָטְמאָליkֹט'מג:ןֵהBהָאָנֲהתַב.
cָמרָבeטָע.cְאָיְנַת)aְכBרBתcַַר,).זכףMִַייאNְללֵאָרBריֵבֲחַלרַמB,ָליֵהC

,ןֵהkֹיaִzִןֶבְלEיֶתBמeרzְלkָןֵתְועַלֶס
לֵאָרNְִיְלBלLֶiֶLהָאָנֲהתַבBטeניְיַהְו
aְַחlָזהB,LֶַרMִַתְליאzָdלָכְלkֹןֵה
Lֶiִיִלְו,הֶצְרhBלcָמרָבeאֵמטָעBבֲהB
LֶלkֹןֵהaִLְליִבLֶiִzְָנdלB.רֶזֶעיִלֱא'ר
Cַהאָיְוָהְו,ןBמָמהָאָנֲהתַבBטרַבָס
הָציִמְחַמיִאdָלֲערַבָעְו,dיֵדיִדkְהlַָח
bַaֵיd,ְלִהkָCָליֵפָאdaְיֵרLַָרְו.אaִי
,ןBמָמdָניֵאהָאָנֲהתַבBטרַבָסַעBLֻהְי
.ָהיֶלָערָהְזeמBניֵאְו,אeהdיֵדיcִואָלְו
eִמMeםtִwָדBַנןnֵיֵליkָא,cְַאkַzִאָלי
אָמְלָעיelֵכcְ,אָל:ןֵהֹכְדאָדיִלאָטְמ
אָקליִאBהְבe,ןBמָמdָניֵאהָאָנֲהתַבBט
,ָהיֶלָערַבָערַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר.יbְִלtַיִמ
dָלֲעליzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBהםMeִמ
לkָלַעcְ,איִהdיֵדיִדְו,אָלְביִטְלהָרְדָהְו
תַריִמֲאBLaַדwַָההָמeרְתcֵLeְקֶהְורֶדֶנ
tֶכָיהBיִללMָקֲעַלְוםָכָחְללֵאBרcִaeרB,
.ָהיֶלָערַבָעְואeהdיֵנBמָמkָCְלִה
eִפֲאתֶכאֶלְמiָָתיdַנnֵיaְט"יkִיGא
אָדֲחאkָיִאcְג"עאְו,םLֵָהיֶלָעאָרָק
cְִמ,אָיְזַחאָלLְzַא(,אָיְר(cְאָדֲחלָכ
הlַָחואָלאָהרַמיֵמְלאkָיִאאָדֲחַו
יֵצָמםLֵָהיֶלָעאָרָקיnֵַניִאְו.איִה
ליzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBה,dָלאָפיֵמְל
א"רְל)א(תיִאcְןָויekֵהיִמ;dָלֲע
ריLַtִיִכָה,)חהlַָחְלןָפְרָצְמלqַַה
אָחוְוַרםMeִמ,הlִָחzְהֶפאLֶzֹ]גיֵפְט
דaְַעיֶמְלרLְָפֶאְדהָמkְלָכְו,אָתlְיִמְד
LַtִריaְGאLeהםBְעיֶמְלאָחיִנליִאaַד:
dָצneיִחלַעkָCְלִה.ליִאBהןַניִרְמָאאָל
,רֵבBעdָתיiִָפֲאלַעלָבֲא,רֵבBעBניֵא
cְיִאkָאָדֲחאcְיֵלאָיְזַחאָלd:אָהBהֶפ
רַמָגְולַכָאLֶרַחַאְל.לBחַלט"יִמ
dיֵלאָיְזַחאָלcְןָלאָטיLְִפB,cִתָדeעְס
אeהLֶאָתְרBאדַעאָנcָיִאָהיִדיִמ
]דלָכהNֲֶעַתאG'םMeִמ.הֶקBל:לBח

dיֵליִעְלwַיִמיִאְוליִאBה:'הָכאָלְמ
:םiBַההֶזתַפְלןיִכיִרְצeהLֶiְ.ןיִחְרBא

dיֵליִעְלwַיִמיִאליִאBהןַניִרְמָאcְואָליִא.תLַaְָלט"יִמןיִפBאCַאיֵה
ןיNֲִעַנתLַaָיֵכְרָצאָתיְיַרBאcְִמ:בBטםBיְלdיdkelֵיֵליֵזֲחןיִחְרBא
aְט"וי.cִביִתְכ)LְמBַא')ביתCֲאLֶֶפֶנלָכְללֵכָאֵירL',ְוLַaָאָדֲחט"ויְות
םBaַiBבְללMֵַבְלרezָמְדיִכיֵהיִכְו,eרwְיִאתeLַaָהיְיַוְרַתcְ,איִההeMָדְק
,ןיִליLְִבzַבeריֵעביִתBאאָליkִ.רeזְגִדאeהןָנaַָרְו:רָחָמְללMֵַבְלרezָמ
kְיֵדLֶHרְמאֹיאeאBחַלףַאןיִפBטל(:aְסְמהָמֵהekֶרְו.תֶנBְלהֶצLָָטְחd
aְיBטםBבLֶHאzָמeֶדיִסְפַיְותpָה:kְהֶז.יִלָצתִיַזeלַקaַaִיMeםיִל:kְיֵד
LֶiָכBכֱאֶללBל.LֶiְאֵהLְהeתaַiBםkְְפַהְליֵדLְִחַלְוטיzBCkְלְצִלְותִיַזBת
יאnַַא:pָdיִמליֵכָאאָלcְג"עאְו,יִרLְ,יאַהיkִתeהLְאkָיִאיִאְו,לBכֱאֶלְו
Lָיִרְצאָלאָה.טיֵחCלַכיֵמְל,Lֶkְִמ:לַכָארָבMeמָמדֵסְפֶהםBנB.)יְו)בBַעֵד
לַערBבֲעַלְוBמְצַעתֶאסpֵַאְלaBִלaְרַמbָ,הָליִכֲאאaְGרezָמBניֵאLֶאeה
cְַעzBכֱאֶלְוBלkְיֵלהֵוָהְו,תִיַזdkְיִרָצCתִיַזְלaְט"י,eִמMeהַהםeתִיַזא
aָיִמְלאָיֲעLְיָטֲחdכְלelָd,cְְפֶאיִאLָתִיַזְכִלרaָNָרaְGאLְלָבֲא.הָטיִח
ןַניֵרLָאָלליִאBהםMeִמ,BמְצַעסpֵַאְלaBִלaְרַמbָרַמיֵמְלאkָיֵלcְאָכָה
:תLַaְָותLַaָלkָ.םיִנtַָהםֶחֶל:יִדיִמְלCיִרְצאָלcְןָויkֵ,אָתיְיַרBאְדאָרqeיִא

לָכֱאֶנ

dָלאָרְקִיכ"א,סֵרְטְנaַweהLְָקִה.dיֵלֲעליzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBה
Lֵכ"חאְוםzִֹמהֶפאhַהםַעBיִאְוליִאaָיִמיֵעzְLִָלֲעליd.

.ליִאBהי"עתNBֲעַלeנָלןיֵאליִאBהאaְGתNBֲעַללBכLֶiָןָויkֵ,י"ִררֵמBאְו)ג(
אָדֲחַואָדֲחלָכcְליִאBהםMeִמתBפֱאֶלרֶזֶעיִלֱא'ריֵרLָיאnַַאכ"א,ת"אְו
לBכָיליִאBהאaְG,)יןnַָקְלִדdkְיֵלאָיְזַח
,י"ִררֵמBאְו.ןֵנBצְלהָלָטֲהי"עתNBֲעַל
cְצְלהָלָטֲהֵמיֵפְטףיִדֲעיִכָהBןֵנ,cְיִאkָא
יֵדיִלאֹבָיְוהֶפָירֵהzִfָאLLֶHַחיֵמְל
ליzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBה,ל"ידBעְו.ץneיִח
.ריzִַהְלרַמָאאָל,ַחיִכLְאָלdָלֲע
kִמְדBַקְלחַכnָכן(bַaֵַהםֶחֶליtָםיִנeLְzֵי
ג"עא,ט"ויהָחcBןָתיiִָפֲאןיֵאcְ,םֶחlֶַה
cְיִאkָהרַמיֵמְלאBיִאְוליִאaָיֵעtָקיֵר
הָיָהםִאLֶ,םcְLַָקְמרzַpeַהןיֵאd;Lֶיֵל
ןָויkֵ,הָניִלeaְלְסtִָיןkֵםִא,םcְLַָקְמ
cְאBאןיִפBקןָתBמןֵכְו.ט"ויםֶדBחַכ
aִחָנְמBת)cַבעף:(,cְִפֲאןיֵאד"מiָןָתי
cBרַבָסָקט"יהָחcְַהןיֵאzַpeַקְמרcְLָן.
,י"LִַרתַעLֶcַ]הל"ניL,kִֵריtֵא"Lְaַָרְו
kֵןָויLֶַהqַסְוןָפְרָצְמלBפBיִלhBתַחַאל
ןיֵאLֶרָבָדaְחַרLֶhָאָצְמִנ,ןkelָלַע
,יִרLְליִאBהםַעhִַמאlֶָא,הָליִכֲאַליeאָר
cְיִאaָיִרְפַמאָליֵעLַחְלאָדֲחlֶָאהlָא
aָעַצteְרzִָמאkָלָכְו,)לאָדֲחַואָדֲחל
יnֵַניִכcְןָויֵכְו;dיֵלאָיְזַחאָדֲחַואָדֲח
GאzִָלאָרְקdLֵדַעםLֶzֹאָלהֶפאLְיִר
םdLֵָלאָרְקִיםִאְו,ליִאBהיֵדְילַעאlֶָא
יֵרְתe,ליִאBהיֵרezְוָההֶפאLֶzֹםֶדBק
א"LְaַָרְלהLֶָקְו.)מןַניִרְמָאאָלליִאBה
אָדֲחלkִָמעַצְבִיםִאcְןָויeLB,kֵריֵפְל
Cַאיֵה,ליִאBהאaְGרezָמאֵהְיאָדֲחַו
Lָרeַרaְָעיֶמְלןָנaַהי"עדBליִא,kֵןָוי
cְְפֶאLָרaְGהאBץֵריֵתְו.ליִא,LֶHא
תַחַאלkִָמַעBצְבִלםיִמָכֲחeחיִרְטִה
עַצaָיnֵַניkִאָהcְ,הLְֶקַמי"ִרְו.תַחַאְו
,תBפֱאֶלרeסָאאָדֲחַואָדֲחלkִָמ
kִמְדBחַכaְב"פcְהָציֵב)cַאכף.(,cְרַמָא,
רeסָאלֵאָרNְִילLְֶויִרְכָנלLֶהqָיִע
dָגְלְפיִמְלרLְָפֶאcְןָויkֵ,ט"יaְתBפֱאֶל
aְיִלLַָרְלהֶאְרִנְו.הLְaָ"ַחְלאlֵק,cְאָקְוַד
aְיִעqַרְסָאיִרְכָנתeִמcְַרaָלָבֲא,ןָנbַaֵי
.הlַָחןweיzִםMeִמ,eרְסָאאGהlַָח
zBCִמעַמMֶnַLְהַמא"ָביִרְלהֶאְרִנןיֵאְו
לַסףeריֵצןַניֵעaָ,הlִָחzְִמהlַָחבieִחיֵדkְןֶהaָהָיָהLֶפ"עאcְ,)נה"פ
ןַניֵעaָאָלcְ,)סןnַָקְלLֶlBקָסaַtְעַמLְַמןֵכְו.ןkelָלַעתַחַאLיִרְפַהְל
יִכָהַאcְ,הlַָחרeעיLִהlִָחaַzְהָיָהאkְLֶHאlֶָארֶזֶעיִלֱא'רְללַסףeריֵצ
יִכָהְו.אָחְסִפְליֵזיִפְקןיָיְפָאcְיLֵָניֵנָהיbַaֵ,ןיzְִעַמaִLְ)עןnַָקְלdָליֵתיְיַמ
zַאָיְנaְאָיְדֶהaְַמqֶַחתֶכlִָמב"פ(הLְדהָנ(,cִעָה,ןַנְתBNֶיִעהqָתBַקaִןי
הֶדBרָהףַא,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר.eכLֶiִMBדַעהlַָחַהןִמרeטtָ)ד(,ןיaִַק
לָבֲא.הlַָחרeעיLִהָיָהאGְדאָכיֵהיֵריְיַמcְאָיְדֶהaְעַמLְַמ.'eכְולַסְלןֵתBנְו
אlֶָא,הֶזלַעהfִֶמLיִרְפַהְללַסףeריֵצןַניֵעaָאG,הlַָחרeעיLLִֵיְדאָכיֵה
אָלcְרNֲֵעַמeהָמeרְתBaִמkְ,ףnewַָהןִמםBרְתִליֵדkְ,אָמְלָעaְהָפwַָה
aָריֵצןַניֵעeיִרְפַהְללַסףLִמfֶֶאהֶזלַעהlַָהאwָהיִמ.הָפeי"ִרְלהֶאְרִנ,
cְַלהָניִתְנםִעqַלaַָנןַניֵעnֵהָעיִגְניaִַמ,יֵדָדֲהיֵדֲהMeַחתַליִטְנםlָןִמה
תqBיִעיLְzֵ,).להָטBס(םkְLֵקֶרֶפdaְיֵפbeרֶזֶעיִלֱא'ררַמָאְדִכְו,ףnewַָה
ןִמלhBיִליֵדkְעַצְמֶאaָהָציֵבkְִמתBחtָןֵתBנ,הָאֵמְטתַחַאְוהָרBהְטתַחַא

:הָעיִגְניnֵַניֵעָבcְעַמLְַמ,לַסףeריֵציֵדְילַעיֵרLָאָלcְִמ;ףnewַָה

קֶרֶפaְרַמָאיאnַַא,א"Lְaַָרְלdַמיd.zֵָלֲעליzְLִיִמיֵעaָיִאליִאBה
kָלLָליֵעְל(הָעcַחלף.(cְַמvֲַעַמתNֵרLֵיןיֵאיִנBאֵצaָd

aְַרְלחַסֶפaִריִאֵמיcְֲעַמרַבָסNֵרLֵמָמיִנBןbָבBdַהeֲחאָלְואLִַמביvַהאָה,םֶכְתBיִאליִאaָיִמיֵעzְLִָלֲעליdַחְמMְיֵל[ןַניִבd[kְLֶlB.עְוBד,
cְליֵעְלרַמָא)cַַאלָבֲא):הףzָרהBהֶאLְֶוםיִרֵחֲאלLֶלbָבBdַ,אָהְוLֶלbָבBdַַנnֲֵחיLִביkְLֶlBהBיִאליִאaָיִמיֵעzְLִיֵלֲעליd.י"ִרץֵריֵתְו,cְLָיֵנא
ןַניִרְמָאאָלרaְָזbִַהדַיְלcֵLְקֶהאָתֲאַדאָכיֵה,י"ִרץֵריzֵדBעְו.BdַבbָלLֶבeתkַָהםָבLֲָחdָלֲעליzְLִיִמיֵעaָיִאcְג"עא]ב,'ָייַל']וeהaְביִתְכecִהְנַה
ליִאBהkְLֶlBיִרְכָנלLֶץֵמָחבLBְחַנheַאB,cְתBאהֶנBקהָיָה,ןkֵםִאcְ,ןַניִרְמָאאָליnֵַנקיֵרtָיֵעaָיִאליִאBהְו.dָלֲעליzְLִיִמיֵעaָיִאליִאBה
:םdLֵָלאָרָקאGְוליִאBה,)םLָז"ג(הָעLָלָכcְליִאBהeהְנַהaְןieִעCיִרָצְו.peֶדְפִיאGםָדָאםLeץnֵַחְתLֶpִןָויkֵ,ץֵריzֵדBעְו.dיֵליֵנָקיֵעaָיִא

תֶאגֵפBס,בBטםBיaְדיִזֵה;תאhַָחביiַָח,תaְLַaָגַגL,LַָבcְתlBַחהֶדBרָהְו)ה(דaֵַכְמַה,).הצתLַaָ(ַעיִנְצnַַהaְרַמָאcְ,ת"אְו.הֶקBלBניֵארַמָאהaַָר
.םיִחְרBאdיֵליִעְלwַיִמeליִאBהאָמיֵל,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְלהֶקBליאnַַאְו.תeבLְאlֶָאןאkָןיֵא,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו.רֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִ.םיִעaְָרַאָה

יִעְלwַיִמיִא'יִפֲאַו,לBכֱאֶליeאָרBניֵאְוLַבcְַהLיaְִדִהLֶןBגkְ,רַמBלLֵיְו.רeaָחְמzBְרוeַַכLaְַבְדיִביLְָחאָלcְםMeִמאlֶָאיִרְטtָאָלןָנaַָר'יִפֲאַו
הַמריLַtִיֵתָאאָיpeיLִיאַהְבB.eלְכָאְלםaַiBתeהLְןיֵאםיִחְרBאeאBבָיleיִפֲאLֶ,הnַָחַהתַעיִקLְִלeCמָסהֶדBרaְ,יnֵַניִא.eהְליֵזֲחאָלםיִחְרBאdיֵל
MְֶקִהLָא"ָביִרה,cְLָיֵלןַניִעְמdַרְלaָהcְיֵלתיִאdהָנָכֲהaְיֵרLַמqֶתֶכaֵהָצי)cַפ:בף((eיֵרְבLaַkֹןיִבְרָעְמל)ריֵעeחלןיִב:(,cְיןיֵארַמָאBטםBב
םִאְו.תיLִיֵרָפְדkִ,הnַָחַהתַעיִקLְִלeCמָסdָלתַחLְkַַמאLְzַָהְו.תLַaְָלןיִכֵמבBטםBיןיֵאdcְָלתַחLְkַַמאָכיֵה,ליִאBהתַרְמָאיִא,תLַaְָלןיִכֵמ
zֹהןַניִרְמָאיִא,רַמאBםִא,ליִאkֵןaִhְַלzָkָתֶכאֶלְמלLַaָה,תBאָרְוליִאeחְליBהֶלLֶiֶLaBַסkֵָיְו.הָנLלBרַמ,kֵןָויcְאָלLְַחיִכkְהןַניִרְמָאאָללָלBליִא:

לָכֱאֶנ
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בטורהורועהקרפבשרופמ
דציכ'ינתמ:)בכקףד(
האמוטבהלחןישירפמ

]אדומעלךיישכ"ע[

תבוטבאמינ.'וכבוטםויב
התוא'יפיגלפימאק'אנה
תתללארשילולשישהאנה
הצרישןהכהזיאלותלח
בייחהלחרקיעשפ"עא
ולשילבאןהכלהנתיל
קיזחישולהתתלןהכרוחבל
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אלרבסעשוהי'רו.הילע
אהימאתשהליאוה'ירמא
רמייימהלעלשתיאאל
רמתיא:הלעלישתימד
ברלוחלבוטםוימהפואה
יזחאלאהדהקולרמאאדסח
וניארמואהבר.אנדיאההיל
היליעלקמיאוליאוההקול
ימנאתשההיליזחםיחרוא
ברלהברהילרמא.יקלאל
תיאדידידלאמלשבאדסח
םוימןיפואךכיפלליאוהיל
רשפאאלדןויכתבשלבוט
תילדךדידלאלאהילןנירש
םוימןיפואךיאליאוהךל
םושמהילרמא.תבשלבוט
הילרמא.ןילישבתיבוריע
ןנירשןילישבתיבוריעםושמ
ןיקולשאתיירואדארוסיא
אתיירואדמהילרמא.הילע
ןנברו.תבשלןיכמבוטםוי
םוימורמאישידכורזגדאוה
רמוחולקרוסאתבשלבוט
ןויכולוחלבוטםוימ
תיאןילישבתיבוריעחנמד
הילע'יבתומו.אריכההיל
המהבןנתדאההברד
.'וכוטוחשיאלתנכוסמ
ונוממדספהםושמינשמו
טחשנרמאדלוכאלובלברמג

י"שריטוקיל=
רחאל.לוחלט"וימהפואה
לוחליאדואהדהפאדעסש
רמאהבר.].אכהציב[אוה
.ליאוהןנירמאהקולוניא
דעסאלאתשהוהיאדג"עאו
ןמקל[ידימלךירצאלוהיל
המהב.]ליאוהה"ד.בס
תומתשאריאוהש.תנכוסמה
דעסרבכשהלךירצוניאו
ודספהתמחמאלאותדועס
אלאטוחשיאל.טחושאוה
עדוי.לוכאללוכישידכ
ילצתיזכלוכאלםויבתוהששיש

.].הכהציב[הנמיה

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:דפםירדנ.חנןישודיק)א
,.אלקןילוח:איאעיצמאבב
,.בסןמקל.אכהציב)ב
ה"ד.ביהציב'סותןייע)ג
.דסתוחנמ'סותןייע)ד,ג"ה
.הכהציב)ה,תולעהלה"ד
אתיירבאכהדהארנלבאש"ע[
י"שרפכו.חמ)ו,]יתיימדאיה
,:הליעל)ז,רדהאה"דםש
ףדהציב)ט,:חמןמקל)ח
,.זמ)כ,.חמףד)י,ש"ע:וט
ה"ד.חמןמקלי"שרכ"כו)ל
,.חלףדליעלומכ)מ,לבא
דעה"ד'ינתמבליעל)נ
,רמאה"ד:חמ)ס,הפאתש

.םשו)פ,]:חמףד[)ע

ח"בהתוהגה=
'וכוע"כדאלה"די"שר)א(
תיאד'וכאדחואדחלכאד
ה"ד)ב(:רזעילא'רלהיל
:עדוידונוממדספהםושמ
יאו'וכוליאוהה"ד'סות)ג(
ןויכץריתוהלעלישתימיעב
י"רואותביתול"צכלוכיש
הלח'סמבד"אב)ד(:קחמנ
הזועגנןיבקןיבקותסיע'וכ
:הלחהןמןירוטפהזב
דבכמה'וכוהברה"ד)ה(

:הדורהוץברמהו

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

רבסא"רד'מגב]א
יעביאוליאוהןנירמא
הינוממהלעלשתימ
ש"בכא"רדג"עאוב"נ.אוה
שדקהשדקהתועטדל"ס
ןייעוילעןילאשנןיאו
'יסונאפמע"מרההזבש"מ
ןאכי"שרןושלבע"צוב"ס
ןיאש'וכוע"כדאלה"דב
קיפסמע"מרהדוצורית
ונתנשמבט"יתבןייעווירבדל
'סות'יע'וכוא"רה"דב

:דעומרדסהףוסםישדח
ליאוהה"ד'סותב]ב
'וכוא"בשרלהמית
והנהינאשדי"רץריתו
ל"רב"נ.'הלוהבביתכד
'פףוסב'הלשדוקוהבביתכד
ס"שהרמאדהלחלבאיתקחב
לשתימיעביאוליאוהאכה
שדוקהבכ"לדינאשהלע
ףדןישודקבס"שהינשמדכ
ירחא.קודוה"שועיא"עג"נ
אציהזיתבתכשתוברםינש
ןואגהלהמכחהןיעמ'סהרואל
ףדםשוליתיארוה"חרהומ
לשותרותמוה"דבא"עז"פ
לעהזברחאבושי'וכון"במרה
אוהויתבתכד"נעלנהו'סותה

:רתויןוכנתמא

םינויצותוהגה=
יאוליאוהי"תכהברהב]א
י"שרבה"כו[היליעלקימ
ל"צ]ב:]ף"ירבוח"רבו
:'רמאדי"ופדבוןנירמאד
א"סבהזןיאךליאוןאכמ]ג
,חונמתמכח(רובידהףוסדע
ימעדויוניאדבתכס"קדבו
'סותבוהאיליסב'דבוסינכה
,י"רהדהימשמתאזורמא
:)גתואח"בהתוהגה'יעו
"לכ"קוחמלשיילוא]ד
ןייעו,זטםירבדלהנוכהו
פ"ירגהתהגהא"עחמןמקל
ל"צא"ס]ה:)ש"שר(
א"בשרהןושל.חונמתמכח(
:)שרפלהארנוויתופסותב
גנןישודיקןייע,שדק[]ו
תוהגהבןייעו)ןוילג(]א"ע
הרואכלו,גרובשנרב"רהמ
ל"צםש'מגהתנקסמיפל
אוה'הלוהבביתכד

:)מ"האב(
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