
.זמםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

אG,רNָָעדַחַאְלe,הָרNֲָעַל,הָעLְִתְללָכֱאֶנ)א
tָחBְותGיאBרֵת.kֵדַצי.kְְרַדkBִתְלLְהֶפֱאֶנ;הָע
aְבֶרֶעLַaָלָכֱאֶנ,תaְLַaִָתְלתLְלָח.הָע
.הָרNֲָעַלתLַaְָללָכֱאֶנ,ש"עaְתBיְהִלבBטםBי
LְטםיִמָייֵנBםיִבLֶאֹרלLַהMָלָכֱאֶנ,הָנ
אGהֶחBדBניֵאLֶיִפְלא.רNָָעדַחַאְלתLַaְָל
יֵכְרָצתַרְמָאיִאְו.ט"יַהתֶאאGְותMַaַָהתֶא
LַaֲָעַנתNִןיaְַא,ט"יnַל"א.ט"ייֵחָדאָליא,
אGהָקBחְרתeבe,LְריzִִההָבBרְקתeבLְ)ב
ןaֶןBעְמLִיaִַרםMeִמ)גרַמָאcְג"בשרְלe.eריzִִה
,םBצםBיתֶאהֶחBדBניֵאְוט"יתֶאהֶחcBןָגqְַה
תeבLְרַבָסרַמ,יִגיִלtְאָהaְ.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ
רַמe,eריzִִהאGהָקBחְרתeבe,LְריzִִההָבBרְק
,יִרָמבַרביִתֵמ.eריzִִהיnֵַנהָקBחְרתeבLְרַבָס
םִיַנMְִמתBחtָאGתBלָכֱאֶנןָניֵאםֶחlֶַהיLְzֵ)ד
םBיבֶרֶעתBפֱאֶנ.דַציkֵ.הLָלLְלַערֵתBיאGְו
תBיְהִלט"ילָח.םִיַנLְִלבBטםBיְלתBלָכֱאֶנ,בBט
יִפְלב.הLָלLְִלט"יְלתBלָכֱאֶנ,תMַaַָהרַחַא
LֶָניֵאdcBהָחGַהתֶאאMַaְָותGט"יַהתֶאא.
אLְzַָה,ט"יaְןיNֲִעַנתLַaָיֵכְרָצתַרְמָאיִאְו
cְLַaָתaְט"יLְיִר,cְיBטםBבaְיBטםBב
םֶכָל)ה,'םֶכָל'אָרְקרַמָאcְםָתָהיֵנאLָ.אָיְעaַיִמ
ןaֶש"רםMeִמרַמָאcְג"בשרְלBdַ.eבָגְלאGְו
.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,בBטםBיתֶאהֶחcBןָגqְַה
םֶכָל,'םֶכָל')ורַמָאcְ,לeאLָאaַָאdkְָלרַבָס
הaַָרְלאcְָסִחבַרdיֵלחַלLְ.םיִרְכָנְלאGְו
aְאָחַאבַרדַיaַהבַררeןַניִרְמָאיִמ,אָנ
דָחֶאםֶלLzֵֶרBחLֵי)ז,ןַנzְאָהְו,ליִאBה
LֵרBחַה.ןיִואָלהָנBמLְםMeִמָהיֶלָעןיִביiַָחְו
aְLBמֲחַורBמןֵהְו,רeְקcָLִםִיַאְלִכְו,םיaַkֶםֶר,
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ןיִרcְַסְמ,Bז.תLַaָבֶרֶעaְהֶפֱאֶנ:BתיiִָפֲאַליִעיzְLִםBיְל.הָעLְִתְללָכֱאֶנ
הָאaַָהתMַaַָללָכֱאֶנאeהיֵרֲה,ןָתBאםיִקlְַסְמהָאaַָהתMַaַָלְו,רָחָמְלןָתBא
רָבcָתBפֱאֶלןיִלBכְיeיָהאGְו.תLַaָבֶרֶעaְט"ילָח:BתיiִָפֲאַליִעיzְLִםBיְל
LֶHצְלאBֶרCאָפֲאַו,ט"יeהeט"יבֶרֶעֵמLֶהeיִמֲחאLִיaַMַaְָללָכֱאֶנ,תLַaָת
Lְִנiָה,cְניְיַהeaֲַעNָהָר:LְםיִמָייֵנLֶל
eאLֶaָןBגkְ,יLִMְִויLִיִמֲחeaַלָח.ה"ר
ןַנְתcִ,הָלְעַמְלeהָחְנnִַהןִמםיִדֵע
LֶדBקםiBַהBתBאםיִגֲהBנ,):לףcַה"ר(
eקרָחָמְלBֶדL,הֶפֱאֶנaִיִעיִבְרaַMַaָת,
אeהַהְו.רNָָעדַחַאְלהiִָנLְתaְLַaָלָכֱאֶנְו
LַaָיואָלתBצםBהםeא,cְִכLֶיָהeaָםיִא
לeלֱאןיBNִעeיָה,הָחְנnִַהרַחַאְלםיִדֵע
ןַניִרְמָאְדkִ,יִנLֵםiBִמןיִנBמeרeaָעְמ
LֶHיָהאeַקְמaְַקְלםיִדֵעָהתֶאןיִלcֵLaB
aַiBֶאםlָםִאאkֵןaָקםיִאBַהםֶדnִהָחְנ.
ליֵכָאיֵצָמ,םBצםBייֵוָהיnֵַניִאְו]א
,הָלְיַלָוםBיְללָכֱאֶניֵוֲהcַ,אָתְרBאְלdיֵל
eָדָקְבLִההָלְיַלםיBַהרַחַאתֶכֶלiBחם(.
eLְטםיִמָייֵנBםיִבLֶה"רלcַטַקָנאָקְו,
cְַהםֶחֶלןַמְזִבtָםיִנGיָהאeLְםיִמָייֵנ
.הֶחBדBניֵאLֶ:תBיֻלbָלLֶםיִבBט
aִַפֲאiָתיB:ַהםֶחֶלtָיֵכְרָצםיִנLַaָת
.תBaְLַaָתBאןיִלְכBאְוןיִקlְַסLֶnְ,אeה
,ןיִלeבְגaִט"יaְןיNֲִעַנאָתיְיַרBאcְִמיִאְו
eִמcְַרaָהןָנeסָאְדאeאָה,רaַnְִקcָL
,תeבMְַהלַעeרְזָגאcְG)טןָלאָמיְיַק
יֵכְרָצםָלBעְל]ב:הֶחBדBניֵאיאnַַאְו
Lַaָתaְןיֵאט"יaֶָאןֶהlִָמאMeם
Lְבeת,eַקאָקְדLְָלאָיCיִלאָכָהLְzְיֵר
cְןיֵאLְבeתaַnְִקcָL:LְבeרְקתBהָב.
LֶילBטםBמְצַעבBאBLֶאלBָתdLַaָת
,cָLְקaַnִםBaַiBבְלהָכיִרd,Lֶvְָמְצַע
תeבLְתBחְדִל.הָקBחְרתeבe:Lְריzִִה
אG,הiִָנLְתLַaָליִבaִLְהֶזבBטםBי
םBיתֶאהֶחBדBניֵאְו:cָLְקeaַnִריzִִה
אָרqeיִאB,cְתיiִָפֲאaַ.םיִרkִteַהםBצ
לֶכBאaBרezַהאcְG,אeהאָתיְיַרBאְד
,LֶפֶנלֶכBאaBרezַהט"וילָבֲא,Lֶפֶנ
Bניֵאcְג"עאְו,אeהLֶפֶנלֶכBאיאַהְו
,תLַaְָלCֶרBציֵרֲה,בBטםBיְלCֶרBצ
cְהeַנאnֵייBטםBְלִה,בkָCaְיִאאָמְלָעqeרLְבeהתeא,eַבnְִקcָLזְגאָלeר,
יִפְל.הLָלLְִל:תֶרֶצֲעaָןיִאaַָה.םֶחlֶַהיLְzֵ:איִההָקBחְרcִבbַלַעףַאְו
LֶאָפֲאeבֶרֶעֵמםLַaָת:aְיBטםBיִמבaַַניִא.אָיְעnֵזֲחאָליeַהLְzָאָה,א
יֵזֲחאָלאָמBייאַהלָכְלcִ,רָחָמלLֶתLַaָיֵכְרvִָמיִעְרָגיִמe,םBaַiBבְלeזֲח
הָרzBַהןִמט"יaְרezָמןיֵא,pָdיִמעַמLְואָלאlֶָא.רָבkְדַעָסאָהd,cְיֵל
ליִאBהםMeִמeהיְיַמְעַטתLַaָיֵכְרָצְו,הָעdLָָתBאBליeאָרָהרָבָדאlֶָא
cְאBםיִחְר,eיֵליֵנָהְבkָהרַמיֵמְלאBִמ,ליִאMeםcְאיִהַהLַדַעיֵזֲחאָלאָתֲע
LֶiִLְטֲחekְָבNִרְזִיְוןֶהיֵלֲעםיBקcָןָויֵכְו,)יןָמcְַפֶאהָוֲהLְָעיֶמְלרaַד
אָל.'eכןBעְמLִןaַָר:dיֵליֵזֲחאָלְדיִדיִמט"יְלdיֵליֵחָדאָל,לBמְתֶאֵמ
:]גתֶרֶצֲעָלeCמָסםBצםBיןַיְנִעהָמcְ,םBצםBיהֶחBדBניֵאְוdיaֵ'יִסְרָג
kְַאaָאLָאeל.aְַמqֶ'aֵהָצי)cְַו'םֶכָל':):כףGבָגְללָבֲא.םיִרְכָנְלאBdַLְיִר:
aְמיִעְטִה.אָחַאבַרדַיBzְLeזהָבBָרְמָאְלdַרְלaִָמהMְמB:חַהBֵרLaְLBר
אeהLֶ,רMBַהלַערֵבBע.ןיcָLְִקeמןֵהְו:)כ'Bגְו'BLרֲחַתאG'םMeִמ.רBמֲחַו
;רBכְבkִםיLִָדwֳַהלָכְו,)ל'EֶרLBרBכְבaִדBבֲעַתאG'םMeִמ,ַחaְֵזִמיLְֵדָק
ןָרָמֲאcַ,הָליִעְמaִדיִזֵהcְואָלםMeִמ,תִיaַַהקֶדaֶיLְֵדָקאeהLֶ,רBמֲחַהלַעְו
aְֶפ'kָלLָדיִזֵה,).גלליֵעְל(הָעaִָליִעְמ'aְאְטֵח''אְטֵח'רַמָגְו,'ָרָהְזַא'
:ןיִקeלֲחןיִואָלאlֶָאביLֵָחאָלְו]ד,ןיִקeלֲחןיִואָלהLָלLְיֵרֲה.הָמeרzְִמ
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הָלְעַמְלeהָחְנnִַהןִמםיִדֵעeאLֶaָןBגkְ.םBירNָָעדַחַאְללָכֱאֶנ
aְיBיִמֲחםLִי,cְנBאןיִגֲהBתBַהiBקםBֶדLeקרָחָמְלBֶדL,kִיִכיֵהי

חַכBמְדkִ,הָחְנnִַהםֶדBקםיִדֵעָהeאֹבkְLֶiָהָאaַָההָנMַָלdיeaֵלְזְלַזִלאָלְד
aְיֵרLaֵהָצי)cַהף:(,eיִעאָרְתָבwָר,eיִמpֵיdכ"הויאֵהיִו,כ"הויןַניֵנָמaְיBם

םיִדֵעeאaָםִאלָבֲא.א"יְללָכֱאֶנזָאְו,'א
לBח'וםBיaְרָחָמְלכ"א,הָחְנnִַהםֶדBק
bָמeהרeכיִו,אBפֱאֶלןיִלBרֵחַאםֶחֶלת
aְיBאִרָהםֶחֶלְו,'וםLBִיןtָהֶד,cְןיֵא
הֶחBדBניֵאcְרַבָסָקcְןָויkֵ,םcְLַָקְמרzַpeַה
GאLַaָט"יְות,kִיֵרָפְדLִמליֵעְלתי(:

םיNֲִעַנתLַaָיֵכְרָצתַרְמָאיִאְו
aְט"י.zֵַמיdיאַמ,י"ִרְלtָיֵרC,

,הaַָרdcְיֵלֲעגיִלtְאָלאcְָסִחבַראָהְו
BמkְתLַaְָלט"יaְלMֵַבְלריLֶnַzִאlֶָא
LֶnezַָבְלרMֵבְללBaַiBם,cִדְקeMָתַחַאה
,יֵתיְיַמcְג"הכaְלָבֲא;)נה"פְדkִ,איִה
יbַaֵאָפיֵסיֵנָתָקְדkִ,הָרeסֲאםBaַiBבְל'יִפֲא
Lְzֵַהיlֶםֶח,eאָהְבGְסִחבַררַמָאאcָא
LֶiֲַעNeaְיט"יBַרֵמרֵתaָי"ִרְלהֶאְרִנְו.ה,
cְיֵכְרָצ,ליֵעְלפ"הLַaֲָעַנתNִםיaְט"י,
אlֶָא,איִהתַחַאהeMָדְקcִםMeִמואָל
kְלBה,רַמBליִאLֶתַוְצִמאיִהLַaָהםִא,ת[

GֲעַיאNֶpָהaְט"יLeבGֲעַיאNֶpֲָח,הLִבי
kְמBאBֶפֶנלֶכLcְַהְו.ט"יLְzָאtָיֵרC
Lַtִרי,aִLְיִדיִדְלאָמָל,cְאָלLַאָיְרaְט"י
BרwָיִעאֵהLֶiְג"הכaְאlֶָאט"יתַחְמNְִל
תַחְמNִאkָיֵלאָכָהְו,ט"יתַחְמNִםMeִמ
BרwָיִעןיֵאיnֵַנםֶחlֶַהיLְzֵיaֵַגְו,ט"י
;חַבֶזםMeִמBרwָיִעאlֶָא,ט"יתַחְמNְִל
םיNֲִעַנתLַaָיֵכְרָצתַרְמָאC,cְָדיִדְלאlֶָא
aְלָכְו,ט"יcָרָבLֶהeיִרָצְוהָוְצִמאC
אָכָה,רֵחַאןַמְזBלןיֵאLֶט"יaְתNBֲעַל
ןnַָקְלהֶאְרִנןֵכְו.ט"ייֵחָדאָליאnַַא
bַaֵיLְzֵַהיlֶַרְו.םֶחLִ"יtֵֵריLbַaֵיLְzֵי
אָכיְיLָאָלcְ,ש"אהaַָרְלcִ,םֶחlֶַה
eזֲחאָלאָתֲעLַאיִהַהcְםMeִמ,ליִאBה
קBרְזִיְוםיNִָבkְםֶהיֵלֲעeטֲחLֶiִLְדַע
cָָקְו.ןָמLֶריֵפְלי"ִרְלהeLB,kֵןָוי
cְַהbְָניֵאאָרָמdיBיִחתַעַדleקaֵןיbָבBdַ
ויLְָכַעאֵהְיאLֶHליִבaִLְיִכְו,טBיְדֶהְל

הqָיִעָההֶפBאkְLֶאGֲה,רeסָאאֵהְי,םBaַiBבְליeאָראֵהLֶiְפ"עא,יeאָר
)סןָטְחLְָלרLֶnezָהָגיִגֲחיֵמְלLְַו.הֶפָאLֶzֵדַעהָיeאְרdָניֵאםיִחְרBאָל

הָטיִחLְתַעaִLְיnֵַנzBְמֶהaְטַחLְָו.ןָמcָקBרְזLֶiִדַעםיִרeסֲאLֶפ"עא
,אeהןBרqִָחואָל,םBaַiBבְלןַמְזרַחַארLֶnezָןָויkֵאlֶָא.הָיeאְרdָניֵא
יcִLְzֵ,סֵרְטְנweַהeLריֵפְלרַמBלLֵיeהיִמe.הaַָרְליnֵַניLְֵקיzִכ"אְו

:]וBפeגaְןBרqִָחםLeםֶהָלןיֵאםֶחlֶַה

eג"בש"רְלcְרַמָאcBט"יהֶח.aִLְיִדיִדְלאָמָלcְאָניֵמָאcִאָריִבְס
רַמיֵמְלאkָיִא,ט"יaְםיNֲִעַנןָניֵאתLַaָיֵכְרָצcְק"תְלdיֵל

cִאָהְבtְֶאיִריְיַאאָלְו,יִגיִלlָאaִאְדBָקְו,אָתיְיַרLֶָלהCַניִא.ק"תִמnֵא,יBרֵמ
,BתcBְפִללBכָיְוליִאBה'יִרְמָארַבָסרַמcְ,יִגיִלְפcִרַמיֵמְלאkָיִאcְ,א"Lְaַָר
eה'יִרְמָאאָלרַבָסרַמBליִא,cְאָלLְַחיִכ,kִֶא;)עליֵעְל'יֵרָפְדlָָדיִדְלאCcְתַרְמָא

cְִמק"תְדאָמְעַטMeםLְבeחְרתBהָק,aְלְפיִלאָהBיֵלֲעגdג"בשר:
.יִרְכָנְלאGְויnֵַנןַניLְִרָדְו,BdַבָגְלאGְוףַא,eLריBdַ.tֵבָגְלאGְו'םֶכָל'

kִמְדBחַכaְהָציֵב)cַכף:(,cְןאַמcְםיִרָדְנרַבָסeבָדְנBןיֵאת
יאLַnַתיaֵםֶהָלeרְמָאיbַaֵ,יִרְכָנְלאGְו'םֶכָל'יnֵַנLיֵרcָט"יaְןיִביֵרְק

:BdַבָגְלאGְו'םֶכָל'רַמֱאֶנרָבkְאGֲהַו,לlִֵהתיֵבְל

eמeְקcָLִה"פ.ןי,cִמְבeְקcָLִיִאןיkָאzְַרzֵי,aַMBערBִמרֵבMeם'Gא
תִיaַַהקֶדaֶיLְֵדָקאeהLֶרBמֲחַו,'EֶרLBרBכְבaִדBבֲעַת

).בכףcַ(תkBַמְדאָרְתaָקֶרֶפְבcִ,י"ִרְלהLֶָקְו.תאhַָחBאהָלBעאeהםִאהָליִעְמםMeִמביiַַחיִמdיֵפbeרLBְבcִ,קַחcָםpִָחְבe.הָליִעְמםMeִמביiַָח
יִריְיַאcְןָויkֵ,ה"פְליֵיLeְקַאְלdיֵלהָוֲהרBמֲחֵמ,אLְzַָהְו.ריִזָניֵרֲהַו,Cיֵרָפe.רBכְבaִיLַpְֵמcֵL.eְקֶהיֵרֲהַו,Cיֵרָפe.יֵנָתָקאָלהָלֵאaִLְאָתיִאְדיִדיִמ,רַמָא
aַמֲחBְקֶהרcֵL.ריֵפְלק"עְוeLB,ְחיִלLBַנבnֵיkִלְו,םיִעָרְזיֵאְלBאָמְקkְגBןLֶfְָרַהעַרaֵןיִניִמהaַkֶםֶר,cְיאַהיִכbַאָנוְוtָיֵרCaְַמqֶַמתֶכkBת)cַאכף:(
אָלהָליִעְמcִואlַָאלָבֲא,אeהLֶלkָהLָיִרֲחַאeהיְיַלֲעיֵקָלcְיֵואָלCָנָהאlֶָאביLֵָחאָלcְ,הָליִעְמcִואָלביLֵָחאָלcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו°.יֵואָלהkַnָבLBְחִל
אָלcְִמ,eLBריֵפkְעַמLְַמןֵכְו.םֶרkֶַהיֵאְלkִםMeִמeםיִעָרְזיֵאְלkִםMeִמ,יֵואָליֵרzְביLֵָחcְי"ִרLֵרָפְמםֶרkֶַהיֵאְלִכְו.)פהָטeרtְהֶוBLaְLָרֲחLֶiַדַעיֵקָל
dיֵלתיֵלcְםMeִמואָל;דָיתֶלtBַמaְןָצְרַחְוהָרBעeNְהhִָחעַרְזLֶiִדַעביiַָחBניֵא,)צהLִiָאֹייaִַררַמָאְדאָהְו.'םֶרaַkֶםִיַאְלkִ'אlֶָאםֶרkֶַהיֵאְלkִיֵנָתָק
kִֶא,םיִעָרְזיֵאְלlָניֵאאBַחiִָמביMeםkִַהיֵאְלkֶַמןֵכְו.רַמָאָקםֶרLְעַמaַרְיeLַקיִמְל(,cְלַע,רַמָאָקcְַעzֵיdcְאֹי'רLִiָה,kְביִת'NְָדEGעַרְזִתאkִהֶזיֵאְל,)ר'םִיָאְל
ןֵכְו.)שהֶקBל'Eְמְרkַ'םMeִמe,הֶקBל'EְדNָ'םMeִמeaBרְתִהםִאLֶ,יLַpְֵמE'.eְדNָ'םMeִמביiַַחיִמןָצְרַחאGְבcִןָויeL,kֵריtֵ.'םִיָאְלEkְִמְרkַעַרְזִתאG'רַמֱאֶנרָבָד
עַמLְַמָקdיֵחְרBאבbַַאאָתlְיִמ,קיqִַמe.יִלהָמְלםִיַאְלkִםִיַאְלC,kִיֵרָפe.הֶקBלםִיַאְלkִםִיַאְלkִַעֵרfBַה,רַמָאָקcְ,):בפןיelִח(BנaְתֶאְוBתBא'ֶפaְעַמLְַמ
.ביiַָחיnֵַנןָצְרַחְוהָרBעeNְןָצְרַחְוןיhִִחעַרָזיִכcְןָלעַמLְַמאָקְו,'eכְוהhִָחעַרְזLֶiִדַערַמָאcְהLִiָאֹייaִַרcְִמיֵקteַאְל,םִיַאְלkִיֵנוְוַגיֵרzְאkָיִאcְ,ןָל
eִמcְִחטַקְנאָלhָהeNְעBֶאהָרlִָחאhַָמ,ןָצְרַחְוהLְעַמcְַרaִאֹייLִiָמהBהֶדaְִחhָהeNְעBהָרcְלBִמהֶקMeםkִןַניִרְמָאְדאָהְו.םיִעָרְזיֵאְלaְקֶרֶפ
aָכְבִדאָרְתBרBת)cַדנף.(cְריִתBLןיֵארָהְצִיְוzBִמןיִמְרfִֶמ,הֶזלַעהcִביִתְכ'kֹבֶלֵחלָכְורָהְצִיבֶלֵחלzִריBLת'ןָגָדְו(,zֵהֶזָלבֶלֵחְוהֶזָלבֶלֵחן.
הֶזםִעהֶזםִיַאְלkִםָניֵאLֶ,רָהְצִיְוBLריzִהַמ,יִכָהdָליֵתיְיַמהLִiָאֹייaִַרְלe'.eכְורֶמBחָולַקzְָרַמָא,ןִיpִַמןָגָדְוןָגcָןָגָדְוBLריzִ,רָהְצִיְוBLריzִןַחLְkְַא
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :זמ

eLְתיִעיִב,aְיBטםBב,kַֹאריִזָנְוןֵהaֵַהתיheהָאְמ.
ליִאBה,ביiַַחיִלאָלהLָיִרֲחַא°,ליִאBהןַניִרְמָאיִאְו
,לֵאeמLְרaַאtָtָר"א.רtBיִצםcַיqeיִכְליֵזֲחַו
aַקְמםיִנָבֲאeלָזְרBאְר.תeיBְתָכְלתLָן.eיִתְכLָה
aְיBטםBיִמבLְאְר.יִרeיBְתָכְלתLָןkִדָירַחַאְל.
aְצeצ.אָמְנeאָמְנaַצ.הָעיִרְזרeהָלְעַמְלִמאָמְנ
רָפָעםMeִמdיֵלקtBיִתְו.הhַָמlְִמַחeחיzִרָפָעְו
zִחיeֶא.ַחlָרַמרַמָאאaַַאבַררMִי,aְאָניִט.
dיֵביִתיֵא.אָתְנeתְמaִ.אeההָעיִרְזרaַאָניִטְו
בBטםBיaְבָלָחaְהpָLֶַהדיbִלMֵַבְמַה)א,יaַiֵַא
דיbִלMֵַבְמםMeִמהֶקBל.LֵמָחהֶקBל,BלְכBאְו
aְיBטםBלְו,בBִמהֶקMeאםBלֵכbִלְו,דיBהֶק
םMeִמהֶקBלְו,בָלָחaְרaָNָלMֵַבְמםMeִמ
.הָרָעְבַהםMeִמהֶקBלְו,בָלָחaְרaָNָלֵכBא
,ביiַַחיִלאָלהָרָעְבַהַא,ליִאBהןַניִרְמָאיִאְו
קיtִַא,dיֵלרַמָא.kBְרָצְלdיֵליֵזֲחcַליִאBה
יֵנָתָהְו.הָליֵבְנלLֶהpָLֶַהדיbִליiֵַעְוהָרָעְבַה
לַעLלLְָוBתָליִכֲאלַעםִיLְzַןיִקBל,איiִָחיaִַר
aִיMeלB;אָתיִאיִאְו,LָלLתָליִכֲאלַעBיִמaָיֵע
.הֶצְקeמיֵצֲעליiֵַעְו°הָרָעְבַהקיtִַאאlֶָא.dיֵל
eמeהֶצְקcְאBהאָתיְיַרeןיִאל"א.)בא,cִביִתְכ
,'eאיִבָירLֲֶאתֵאeניִכֵהְויMִMִַהםaַiBהָיָהְו')א
.'הָכאָלְמלָכהNֲֶעַתאG'ִמ)ב,אָכָהֵמdָתָרָהְזַאְו
בַרֵמdיpֵיִמיאַעzָ,aְְרַמֲאַדאeהzְַאאָהְו,ל"א
איִבֵה,אָנeהבַרֵמdיpֵיִמיאַעdaְָליִרְמָאְו,אcְָסִח
NֶרָפֲאֵמהeLְטָחBzָדיִמaְהַמ,ט"ויe.ַאְוzְ
.רBכaְַהאGְו'הNֶ')ג,]אdָלֲע)יִלרַמָא(ןָלzְָרַמֲא
.סbְָלtַַהאGְוב'ןאvַֹהןִמ'.רNֲֵעַמאGְוא'תַחַא'

ןִמ

eLְתיִעיִב.cְעBִמרֵבMeם'NְָדEGחְו.'עָרְזִתאBֵרLzBזְדהָדָלBגַעֵר(,kְגBן
Lֵרָחאָקcְיֵדֲהַבcְ.םֶרaַkֶםִיַאְלִכְבe:הָעיִרfְַהתֶאתqBַכְלLֵרBח
.הLִMָיֵרֲהט"יְו,הMִָמֲחיֵרֲה,)דהֶקBלםִיַאְלִכaְהtֶַחְמַהְו,םִיַאְלִכaְהtֶַחְמ
ןיֵאcְ,אeהןיcִתיaֵתַתיִמתַרָהְזַאְלןzַיLֶpִואָלcְםMeִמ,אָנzְאָלתLַaְָו

תיaֵַאריִזָנְוןֵהֹכְו:)הויָלָעןיִקBל
אeהְו,תBרָבwְַהתיaֵהLֶfֶ.הָאְמheַה
kֵֹיְו,ריִזָנְוןֵהLkָואָלןאcְֶפֶנְל'ןֵהֹכL
Gִיאhַnָואָלְו,)ו'אcְֶפֶנלַע'ריִזָנLתֵמGא
םBיcְואָלםMeִמ.הLָיִרֲחַא:)ז'אBבָי
יִאְוליִאBה.רtBִצםcַ:יֵקְליִלאָלבBט
:אָבeטתiBַחְוםיִרtֳִצdיֵליִנcַnְְזִמ
aַםיִנָבֲא.cְזֲחאָלeיִכְלqeאְר:יeיBת
.דָירַחַאְלkִ:איִהאָיeLְק.ןLְָתָכְל
ןָויֵכְו,אeהאָמְלָעaְתeבcִLְ,יpeיLִי"ע
cְִמcְאBאָתיְיַרLְיִר,tְיֵלעַקdקְלַמeת:
.אָתְנeתְמ:לeלָבeחַלטיִט.אָניִט
dָניֵאְו,הָעיִרְזִלהָיeאְר,הָחַלץֶרֶא
איִהLָdְתָכְלאaָםִא,רָפָעתיNֲֵעַנ
לMֵַבְמםMeִמהֶקBל:תֶלaְֶגִנְותֶקcַaִֶמ
bִדיaְט"י.aִיMeלLֶניֵאBאָרeלְו:יBהֶק
אeהleיִפֲא.בָלָחaְרaָNָלMֵַבְמםMeִמ
)חםַעַטןֵתBנaְםיִדיִגLaְֵירַבָסָקְו.לBח

eָבNִָמ:םֵהרMeהָרָעְבַהם.LֶHא
,dָמְצַעְלהָכאָלְמהָרָעְבַהC.cְֶרBצְל
eיִבMeמְצַעְלהָכאָלְמלB:bִַהדיpָLֶה
Lֶהָלֵבְנל.cְלBתָליִכֲאלַעהֶקBִמMeם
לֵכBא.BתָליִכֲאלַעםִיLְzַ:הָליֵבְנ
bִאְו,דיBלֵכaָNָרaְבָלָח:LָלLלַע
aִיMeלB.ִמMeיְדהָרָעְבַהםBטםBב,
eִמMeםaִיMeלcְיBטםBב,eִמMeַבְמםMֵל
aָNָרaְיִפֲאבָלָחleaַחBַעְו:לiֵיֵצֲעלי
,ליִאBהרַמיֵמְלאkָיֵלאLְzַָהcְ.הֶצְקeמ
cְִמcְאBסָאאָתיְיַרeִהְלרLְzַnֵLaְֵאL
.אָתיְיַרBאcְהֶצְקeמ:ט"יaְהֶצְקeמ
aִִמְתiָניִכֵהְו':הe'.aִזְמenָן,Lֶnְַזnֵןkָל
CֶרBצְלהֶזרָבcָרַמאֹיְו,םiBַה]בkBְרָצ
אGתLַaָתֶכאֶלְמחַרBטםMeִמcְ.םiBַה
eפֵאeפאzֹרLֲֶאתֵא')טביִתְכָהC,cְיִרָצ

,הָנָכֲהBאָרְקבeתkַָהְו,אeהןenָזְמואָלcְןָויֵכְו.'eלeaַMֵלMְַבzְרLֲֶאתֵאְו
.יאַעaְ:'הָכאָלְמלָכהNֲֶעַתאG'םMeִמָהיֶלָערֵבBעְו,הָכאָלְמdָלאָיְוָה
Lְָלַאzִחָא.רָפֲאֵמ:יe,eמeההֶצְקeא,LֶניֵאBיִיְלסָנְכִנMeַרםיִמָיבaִםי:
zָע.דיִמBגהָל[Lֶיִצלaeהַמ:רe.יִלwָבֵר:'Nְֶו'הGַהתֶאאaְכBר.
תַחַאהNְֶו'תBנaְָרָקיbַaֵ)המ(לאֵקְזֶחיִדאָרְקהLְָרָדְו,איִהאָתיִנְתַמ
.רBכaְַהתֶאאGְו'הNֶ':]ד'לֵאָרNְִיהֵקnַLְִמםִיַתאnַָהןִמןאvַֹהןִמ
cְ'Nֶַמ'הLְעַמLֶiְאָראֵהeיְהִליBתaֵרָכָזןיaֵהָבֵקְנןי,cְכelָןaִלַלְכ
Nֶה,eכְבBניֵארBֶאlְָו:רָכָזאGֲעַמאNֵר.cְְעַמNַרaְניֵאהָמֵהB
הֶזאGְו,דַבְלאֵהLֶiְ,]ה'דָחֶא',עַמLְַמיִכָהְו.רֵחַאןaְָרָקְלLBיcְִקַהְליeאָר
LֶניֵאBaֶָאאlִָמאkְֲעלַלNַָהןִמ':הָרvְֹו.'ןאGאkַָהלvֹעיִמ,ןאeאָט
לekָניְיַהְו,אaָאGלִיַאלַלְכִלְוNֶבkֶלַלkְִמאָצָי,סbְָלtַאיִצBהְלאeה
הָנLְָלסַנְכMֶpִִמלִיַאְו,אeההָנLָןNaֶֶבֶכcְ,רNָָעהLָלLLְֶדBח
LְִנiָחהBֶדLLֵָרָפְמיִכָהְו,םֵלLָלdaְַמqֶתֶכtִָמא"פ(הָרLְגהָנ(:

ןִמ

ןֵהLֶ,ןָגָדְוןָגcָןָגָדְוBLריzִ;הֶזלַעהfִֶמןיִרOְַעְמןיֵא,א"די"עleיִפֲא
kִי"עםִיַאְלcָכְורֵחַארָבe'.א"די"עcְַאיֵאָקאָלרַמָאָקcָןָגָדְוןָג,
cִואָלְבcַָחיִמרֵחַארָבiַביaְִחhִםיeNְעBחְלםיִרeַרְדאָמְעַטְו.דaִאֹייLִiָה
cְםִיַאְלִכaְַחיִמאָלםֶרֶכiֶַאביlָאaִLְלLָןיִניִמה,eַחיִמםיִעָרְזיֵאְלִכְבiַבי
aְֵרָפְמ,ןיִניִמ'בLי"ִר,cִתַעיִרְזkִםִיַאְל
ואָלןָצְרַחְו,םיִעָרְזיֵניִמיֵנaִLְעַמLְַמ
םMeִמLֵרָפְלןיֵאלָבֲא.אeההָעיִרְזןיִמ
cְַמLְעַמGעַרְזִתאaַיֵדֲהkְַמְרEkִםִיַאְל,
;הֶדNָיeרָקעַרֶזםLeאE',aְGְדNָ'לָבֲא
cְאָהGאLַiָיCֵרָפְלLkֵןbַaֵי
'aְְמֶהzְE'י(.eריֵפְלeLָקי"ִרLֶַא,הnַיא
dיֵדeחְלרaְLB,רBמֲחַורLBטַקְנ
יֵלeסtְרaְLB,םִיַאְלkִיֵחLְkeַאְלמ"ה
אָרְתaָקֶרֶפaְרַמָאְדkִ,םיcָLְִקneַה
,קָחְצִייaִַררַמָאcְ,).בכףcַ(תkBַמְד
םיcָLְִקneַהיֵלeסtְרaְLBגיִהְנnַַה
cְלBִמ,הֶקMeםcֲַעNָאBַהkָתeבב'
beםיִפ,cְיִאzַwַLַאְויִבְצִלiָל.eה"פְל
ואָל'יcָLְִקneַהיֵלeסְפaִאkָיֵלcְ,אָחיִנ
cִהָליִעְמ.eריֵפְלeLל"יי"ִר,cְִמMeם
cְיִעwַרkִםִיַאְלaְLBרeמֲחַבBרkְביִת,

:רBמֲחַורLBטַקְנ

eLְד"מל.תיִעיִבaְַקקֶרֶפnָא
).גףcַ(ןָטָקדֵעBמְד

יֵקBמ,הֶקBלBניֵאתיִעיִבLaַMְֵרBח
הtֶַחְמcִ,הtֶַחְמLeֵרBחaְאָכָהCcְַה
אָלהLָיִרֲחַא:ַעֵרBזםMeִמביiַָח
.רtBיִצםcַיqeיִכְליֵזֲחַוליִאBהביiַַחיִל
.הLָיִרֲחםBקְמaִרtBיִצםַדהָיָהםִא
eג"הכְבLֶַבְמהָיָהםִאwֵLרֵחַארָפָע,
אGְו,םִיַמי"עLֵטhַLְִיBאםcַָהבֵגpִָי
ןיֵאLֶיֵריְיַמםַגְו.יqeיkִתַוְצִמםיiֵַקְי
אG,ןkֵאGםִאB,cְלhְיִלְוBלtְַקְללBכָי
LַiָיCkָןאcְֲעיֵחְדיִלNֵהGֲעַתאNֶה,
kִל"ררַמָאְד]aְLַaָת[)cַבלקף:(,kָל
,הNֲֶעַתאGְוהNֲֵעאֵצBמהzַָאLֶםBקָמ
,בָטeמםֶהיֵנLְםיiֵַקְללBכָיהzַָאםִא
:הNֲֶעַתאGהNֲֵעהֶחְדִי,ואָלםִא

aַקְמםיִנָבֲאeלָזְרBת.tֵריeL,ַרkBת,LֶאְרןֵהeיBהיִמ,הָעיִרְזִלתeאָל
ןֵהLֶיִפְל,יnֵַנאkִqֵַהתיaֵיaֵַגְו.zBLְכLֶiִדַעיqeיִכְליֵזֲח

קֶרֶפaְםָתָהLֵריֵפcְה"פkְאGְו.םיLִָקןֵהkְLִֶמַחpeיִקְלרֵתBיתBיeאְרתkBַר
kִהָרי)Lַaָקְמ,).גמתeלָזְרBַחתcBת,cְַרְו.ש"אאָלאָכָהLִ"קָחְמיBkָןִמןא
אָה,Cיֵרtָיאַמ,א"ָביִרהLְָקִה.יִרLְיִמט"יaְהLָיִתkְ:)כםיִרָפqְַה
דBעְו.הLָיִתkְיnֵַנ]ואָכָה,ליִאBהםMeִמיִרcִLְהLָיִרֲחBמkְ;יִרLְיאcַַו
zֵַמיd,יִכיֵהtָיֵרCאָכָהcְֲעיֵתיֵלNֵיִכְדהqeואָלהֶחְדִיְויcְןיֵאאָה,ט"י
תַפיֵרNְןיֵא,).גפןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְןַנzְאָהcְ,הNֲֵעיֵנtְִמהֶחְדִנט"י
,יֵאָרwְִמףיֵלָי):דכתLַaָ(ןיִקיִלְדַמהaַnֶקֶרֶפְבe;ט"יהָחcBםיLִָדָק
ןיֵאְו,אeההNֲֶעַתאGְוהNֲֵעט"יcְ,םָתָהיMִַאבַרקיqִַמְדkִםMeִמBא
יqeיִכְליֵזֲחַוליִאBה',ם"LְaַַרLֵרָפְמe.הNֲֵעַוהNֲֶעַתאGהֶחcBהNֲֵע
cַיִצםtBר'GִמאMeםcְִחiֶָא,רַמָאָקהlִָמאMeםcְזָאGיִרָצאCיִרֲחַלLָה
,רeטdtָָרָפֲעַלאlֶָאCיִרָצBניֵאְואbenָרֵפBחַהcְ)ל,רeטָפd,eָרָפֲעַלאlֶָא
הLָיִתkְ,ריCLַtִיֵרtָאLְzַָהְו.dָפeגְלהָכיִרְצןיֵאLֶהָכאָלְמיֵוָהcְםMeִמ
aְיBטםBיִמבLְיִר,cִיִתְכLָיֵוָההkִהָניִחְט,eגְלהָכיִרְצeָפdהeא,LֶnְִתkַeֲֵעַלןוNBַכְלרָפָעתqBִמאָלְו,תLְzְצְליֵרBֶרCkִיqeי,cְֲעןיֵאNֵדהBהֶחGא
הָעיִרְזִלcְהֶדaְNָאָכָהְו,).יףcַ(הָגיִגֲחַדק"פaְחַכBמְדkִ,אeהלֵקְלַקְמcִ,תִיַבaְאָקְוַדeניְיַה,רeטtָאbenָרֵפBחְדאָה,י"ִרְלהLֶָקְו.הNֲֵעַוהNֲֶעַת
ןיֵאLֶהָכאָלְמיֵוֲהיִאְוליִאBהתַרְמָאיִאְו.dיֵליִדאָעְרַאLaְיֵרָחיִאביiַָחהָוֲה,רtBיִצםcַםָתָההָוֲהיִאleיִפֲאַו,הLָיִרֲחaַהֶדOַָהתֶאַחיLֶnַLְaִ,אָמיְיָק
םiBַאלָבֲא,אָדיֵרbְואָלאlֶָאאkָיֵלcְ,יֵאָקםִיַאְלִכְדהLָיִרֲחַבL,cְֵרָפְמת"רְו.תLַaָתֶכאֶלְמלzָkְָלhַיaִןkֵםִא,רeטtָיnֵַנאLְzַָהרeטdtָָפeגְלהָכיִרְצ
רeסָאט"יםMeִמcְןָויkֵ,]זיֵפְטיִרLְיִמט"יaְהLָיִתkְ,קיqִַמe.עַקְרaַwַעַלְבִנםcַָההָיָהרֵחַארָפָעwֵLַבְלCֵלBההָיָהםִאLֶןBגְכe.יֵאָקאָלבBט
cְִמMeםcְתיִאaֵיdֲעNְֵוהGֲעַתאNֶה,bִַמםMeםkִאָלםִיַאְלLַiָיCיִמְלtְרַטaְהBליִא,cַיִפֲאleהָיָהםִאLָםcַיִצםtBסָארeר.eַבzְִחlַָנהnֵיֵצָמהָוֲהי
יpִַמאָה,רַמָא):ביףcַ(הָציֵבcְא"פaְ.הָרָעְבַהםMeִמהֶקBלְו:)מריcְִאַיְוהָרzBליcְִגַיםMeִמא"עdaְיֵליLַpְֵמִדאlֶָא,יִרLְיִמט"יaְהLָיִרֲחיֵיLַpeְל
:רqeיִאaְאlֶָאBלְכָאְליeאָרןיֵאLֶפ"עאםiBַהCֶרBצביLֲִחיnֵַנאָה,)נםiBַהCֶרBצאֵהCLֶiְיִרָצcְג"עא.יִרLְלlִֵהתיֵבְללָבֲא,zBCִמeהְלתיֵלcְ,איִהש"ב

אָכְריtִיאַהאָלkB.aְְרָצְליֵזָחְוליִאBה:רַמָאיאLַnַתיֵבְלleיִפֲאeניְיַה,ליִאBהרַמָאcְהaַָרcְ,א"ָביִרַחיִכBמןאkִָמ.ביiַַחיִלאָלהָרָעְבַהַא
:בBטםBיְלתBכאָלְמקleיִחןיֵאְותLַaְָלתBכאָלְמקleיִחהaַָררַמָאָקְדאָהdיֵלאָיLְַקcְםMeִמ,הָרָעְבַהקיtִַא)סתkBַמaְרַמָאָקיnֵַנ

'הcְ'Nֶ,סֵרְטְנLaַweֵריtֵ.רBכaְַהאGְו'הNֶ':)עהָליֵבְנםMeִמיnֵַניֵקְליִלְו,הָליֵבְנלLֶהpָLֶַהדיbִיֵנְתיִלמ"מ,י"ִרְלdַמיzֵ.הֶצְקeמיֵצֲעליiֵַעְו
,רNֲֵעַמeרBכaְִמאaָדיִמzָןיֵאLֶאָרְקCיִרְטְציִאיאnַַא,ת"אְו.הָבֵקְנהָאaָןיֵאcְ,יִריְיַאהָלBעaְאָהd,cְַמיֵתְו.הָביֵקְנןיֵבeרָכָזןיaֵעַמLְַמ

zִיtBיֵלקdLֶַמןיֵאzְנBןֶהיֵתLָוBל"יְו.ת,cְפרַמָאאָה(,kַָהלpִיzָיִנ'aְַמzַדן'Lֶpִzְנeaְַמzָתַחַאהָנkִיtֵַאיֵה,ק"עְו.רCֲעַיNֶהzִָמדיִמaְכBאָה,ר
אָחיִניnֵַנאָמְעַטיאַהֵמe.הָלBעןיִדBkְניcִהָלBעםLְֵלdיֵלקיqִַמcְןָויkֵ,ל"יְו.).קףcַתBמָבְי('eריִטְקzַלַב'aְאeהיֵרֲהםיMִִאָלLֶnִnֶpeלkֹםMeִמרַבָעָק
ריLַtִיֵתָאְו.רNֲֵעַמcְאGְורBכְבcִאpeGֶאיִבְיאLֶHרַמָאָקְו)א(,'םיִמָתהd'Nֶיaֵביִתְכcִ,חַסֶפaְיֵעLְzַיִמאָרְקיאַהL,cְֵריtֵי"ִרְו.הָנzַָמןַיְנִעְל
'Eְדָי]חתqִַמ'aְִמןָלאָקְפָנcְ).חףcַ(הָגיִגֲחַדאnַָקקֶרֶפaְ,ת"אְו.רBכaְאGְו'הNֶ':םיMִִאָלLֶnִnֶpeלkֹיLְֵקיzִאָלְו,תBוLָןֶהיֵתBנzְַמcְ,אLְzַָה
cְלָכcָרָבLֶaָחאBןיֵאהָבaֶָאאlָחַהןִמאelִל"יְו.ןי,cְְכַמְסַאאָכָהzָאaְאיִהאָמְלָע.e'ַהןִמnָםִיַתא'Lֶהָלְרָעaְהָליֵטaְַנםִיַתאָמnְֵכַמְסַאיzַָא.איִהאC
:Bdַבָגְלהָרeסֲאהָפיֵרְטcִ):הףcַ(תBחָנְמִדאnַָקקֶרֶפaְףיֵלָיאָרְקיאַהֵמcְ,איִההָרeמְגהLָָרcְ,לֵאָרNְִיְלרnezַָהןִמ'לֵאָרNְִיהֵקnַLְִמ'cְ,הLֶָק

יaִַר

טפשמןיע
הוצמרנ

השעמ'להמז"טפ'יימאהל
:וטהכלהתונברק

:דיהכלהםשא"פ'יימבול

=
לאננחוניבר

אוהו.תחאםרכבםיאלכו
ןהכ.םיתשט"ויותיעיבשב
.םיתשהאמוטהתובאריזנו
'ירמאד"סיאו.ןיואל'חירה
אלבוטםויבהשירחאליאוה
תוסכליוארוליאוהבייחיל
.רופצםדהריפחההתואב
ובשרוחשםוקמותוא'יחדו
ינבואלדםהתולזרוקמםינבא
יואראהו'ירמא.והניניוסכ
.'וכדירחאלכןשתוכל
אנותמבישאברהמקואו
תיחולחלובשישעקרק'יפ
ימשיו.ובתוסכליוארוניאו
ביתומו:שביטיט'מואש
השנהדיגלשבמהייבא
הקולולכאוט"ויבבלחב
ליאוהןנירמאיאו'וכשמח
ליאוהבייחינאלהרעבהא
לשבלהיכרצלהיליזחו
הרעבהקיפא'ינשו.לוכאלו
יניא.הלבנלשדיגלייעו
הקולרמואאייח'רןנתהו
ולושיבלעהשלשוםיתש
ריעבמםושמהקולןהולאו
.הליכאךרוצלאלששא
םויבדיגלשבמםושמהקולו
ןכו.הליכארבוניאשבוט
השלשירה.בלחברשבםושמ
הליכאבםיתשו.לושיבב
םושמוהשנהדיגלכואםושמ
איצותםאו.בלחברשבלכוא
לשהשנהדיגסינכתוהרעבה
הלבנתליכאםושמוהלבנ
הליכאהלעהשלשואובי
רדהו.לושיבהלעםיתשו
לייעוהרעבהקיפאינשמו
יכו'ישקאו.הצקומיצע
אוהאתיירואדמהצקומ
תאאהו.'וכוילעןיקולש
אנוהברמיעבתרמאדאוה
איבה.אדסחברמהלירמאו
רבדמהןמ'יפרפאהןמהש
דימתטחשוהערמהםוקמ
הצקומשיימוהמבוטםויב
הטשפתרמאו.אלואהובגל
ןמתחאהשוארקיאהמןל
הקשממ]םיתאמהןמ[ןאצה
תחא.רוכבאלוהש.לארשי
אלוןאצהןמ.רשעמאלו
סגלפהרמולכסגלפהןמ
אלושבכאלוניאשלוספ
.הרפ'סמבשרופמוליא

י"שריטוקיל=
ערוזםושמימנ.תיעיבשו
דיבעקד.בוטםויב.תיעיבשב
ריזנאוהו.ןהכ.ט"ויבהשירח
רחאהאמוטםוקמבךלוהו
םושמואלדחאכיאדותשרחמ
,וימעבאמטיאלשפנלןהכ
תושפנלכלעריזנםושמדחו
דיגלשבמה.אוביאלתמ
םושמהקול'וכוהשנה
םושמובוטםויב.דיגלשבמ
שירבסקבלחברשבלשבמ
.]:אכתוכמ[םעטןתונבןידיגב
לושבואוההכאלמבאלושבהש
יוארוניאורוסאהרבדדיג
אלרוסאבדמועוהליכאל
רתוהאלדהכאלמלכהשעת
םושמהקולו.ךרוצלאלא
ואל.בלחברשבלשבמ
לושבדתוקלמדבוטםויםושמ
וליפאאלא,הילינתאהט"וי
לשבמםושמהקוללוחאוה
ידגלשבתאלביתכדבלחברשב
רוסאלדחאםימעפשלשבלחב
האנהרוסאלדחאוהליכא
.].ביהציב[לושברוסאלדחאו
איהש.הרעבהםושמ
שירבסאקוהמצעלהכאלמ
תוקללבוטםוילתוכאלמקולח
םושמתוכאלמיתשלעםיתש
םושמ.]:םש[בוטםוי
והיאהוהיאד.הרעבה
ווהלשבמוריבחוריעבמ
לשבמוריעבמדןיבייחוהייורת
לעשלשו.תוכאלמתובא
בלחברשבלושיב.ולושיב
ט"ויךרוצלאלשלושיבו
לעםיתשוךרוצלאלשהרעבהו
רשבתליכאודיגתליכאותליכא
תקפמדאתיאםאובלחב
הליבנתליכאתלייעמוהרעבה
תוכמ[ותליכאלע'גרוסיאיוה
ןבשבכ.סגלפ.]שלשה"ד.בכ
ליאושבכיורקותנשךותבהנש
סנכנשםישדחג"יורבעשמ
הינשהנשךותבםלששדח
ךותבסגלפ,םלועדעליאיורק
הינשהנשלשןושארשדח

.].גכןילוח[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:אכתוכמ]ש"ע[.ביהציב)א
ןיבוריע'סות'יע)ב,]ש"ע[
ק"ומןייע)ג,רמאה"ד:חל
תבש)ה,:בק"ומ)ד,.גףד
,אאכארקיו)ו,.דנק
,.בכליעל)ח,וורבדמב)ז
טיארקיו)י,גכזטתומש)ט
הכוסתופסותע"עו[)כ,טי
תבש[)ל,]תולזרוקמה"ד:ול
תופסותש"מןייע[)מ,]:גע
'וכואכירצאלה"ד.אמקןילוח
.ביףדהציב)נ,]א"בירםשב
'יע)ע,.בכ)ס,ג"הה"דתבו
םיחבז[)פ,.אקףדןילוח

.]:ול

ח"בהתוהגה=
רוכבהאלוהשה"ד'סות)א(
ארקיאהד'יפי"רו'וכו'יפ
השהיבביתכדחספביעתשמ
ארקאתאכ"אםימת
לוכישרבדמחספואיביש
הבקנ'יפתחאתויהל
רוכבאלוןילוחונייהד
:'וכורמאקוביתכתחאהשו

ס"שהןוילג=
.בייחילאלהשירחא'מג
ינבאב'גיגחןבאירוט'יע
םש:ללכוה"דחיףדםיאולמ
'יע.הצקומיצעלייעו

:ט"קסה"כש'יסא"גמ

=
םלשהרואהרות

eניִכֵהְויMִMִַהםaַiBהָיָהְו)א
הָיָהְוeאיִבָירLֲֶאתֵא
םBיeטְקְלִירLֲֶאלַעהֶנLְִמ

]ה,זטתומש[:םBי
ָיְיַלתLַaָיִעיִבMְַהםBיְו)ב
לָכהֶֹשֲעַתאEGיֶהGֱא
zֶEִבEeְנִבeהzַָאהָכאָלְמ
zֶEְמֶהְבEeְתָמֲאַוcְEְבַע

:EיֶרָעaִLְרLֲֶאEְרֵגְו
]י,כתומש[

ןִמןאvַֹהןִמתַחַאהֶֹשְו)ג
לֵאָרְֹשִיהֵקnַLְִמםִיַתאnַָה
םיִמָלLְִלְוהָלBעְלeהָחְנִמְל
יָנֹדֲאםֻאְנםֶהיֵלֲערtֵַכְל

]וט,המלאקזחי[:םיִהBלֱא

=
םינויצותוהגה

)ןוילג(השל"אא"ס]א
אוהספדנהחסונהו.ם"רהמ
קחומץ"בעיול"שרהמהמ
ל"צ]ב:"ילרמא"תובית
י"כבה"כו,ל"שרהמ(יכרצ
תלועי"כ]ג:)ס"דבאבומ
ףיסוהלשי]ד:)ס"ד(דימת
םימלשלוהלועלוהחנמל
תחאל"צדנ]ה:)ס"ד(
יכהל"צ]ו:)םימהתוראב(
:)ש"שר('יפל"צדנ]ז:ימנ
ףסוייזנג(תסממל"צ]ח
אבומי"כבה"כו,מ"האבו

:יזטםירבדבאוהו)ס"דב

äå÷ãùìòéìåéðùîúàáéîåøééöç÷ðéáïæ"ìá"øéùòéäæ"ìðìá"òë"âèáúúùñ"å


