
.חמםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

eריLֶpִLְzַiְתBאֵמיLְzֵרַתnBִמ,'םִיַתאnַָהןִמ')א
aַaBִמ;רkָהָלְרָעְלאןאLֶaְהָליֵטaְםִיַתאָמ.
ןאkִָמ.לֵאָרNְִיְלרnezַָהןִמ)א,'לֵאָרNְִיהֵקnַLְִמ'
אGלBכָי.לֶבhֶַהןִמןיִכָסְנןיִאיִבְמןיֵאב,eרְמָא
דָחeיְמלֶבhֶהַמ,zְָרַמָא.הֶצְקneַהןִמאיִבָי
LֶיִאqeרbeפBbָלםַרB,ףַאkֹלLֶיִאqeרbeפB
bָלםַרB;מאָצָיגeהֶצְקLֶיִאןיֵאqeרbeפBbָםַר
תַרְמָאיִאְו.Bלםַרbָרֵחַארָבcָרqeיִאאlֶָא,Bל
,דBעְו.רֵחַארָבcָרqeיִאיlִהַמBפbeרqeיִאיlִהַמ,אָתיְיַרBאcְהֶצְקeמרqeיִא
.ט"ויְלתBכאָלְמקleיִחןיֵאְו,תLַaְָלתBכאָלְמקleיִחד)ב,תַרְמָאְדאeהzְַאאָה
EְדָיaְקaְַדִיאGְו')ב,אָכָהֵמ]אהָרָהְזַאְו,הָריLֲֵאיֵצֲעליiֵַעְוהָרָעְבַהקיtִַאאlֶָא
םMeִמיnֵַניֵקְלִנְו,]ביaַiֵַאְלאָבָרdcְיֵרaְאָחַאבַרdיֵלרַמָא.'םֶרֵחַהןִמהָמeאְמ
,)גcֵLְקֶהיֵצֲעליiֵַעְוהָרָעְבַהקיtִַאאlֶָא.'EֶתיaֵלֶאהָבֵעBתאיִבָתאGְו')ג
.'םֶכיֵהGֱא'הַלןkֵןNeֲעַתאG')ה,'LֵאaָןeפְרzִNְםֶהיֵריLֲֵאַו')ד,אָכָהֵמ]אהָרָהְזַאְו
,איִהַעBLֻהְייaִַרְוא"רcְתֶקBלֲחַמהaַָרְואcְָסִחבַרְדאָה,אָמָחרaַיֵמָררַמָא
cְהןַניִרְמָארַבָסא"רBַרְו,ליִאaִהְייBLֻהןַניִרְמָאאָלרַבָסַעBבַררַמָא.ליִאtָtָא,
אָקְדאָנcָיִעְבִדאlֶָא,ליִאBהןַניִרְמָאcְםָתָהא"ררַמָאָקאָלןאkָדַעאָמְליִדְו
אeהןיִחְרBאְלcִ,אָכָהלָבֲא;dיֵדיִדְלdיֵלאָיְזַחאָדֲחַואָדֲחלkָאָרpeַתְליִליְיָע
אLָיLִבַררַמָא.ליִאBהןַניִרְמָאאָלcְיnֵַניִכָהאָמיֵא,יֵזֲחאָלdיֵדיִדְל,יֵזֲחַד
aְיֵרdcְדַע,איִהאָלאָמְליִדְו,יִדיִאבַרkַָררַמָאָקאָלןאaִהְייBLֻםָתָהַעcְאָל
לָבֲא;ןיִחְרBאְלאָלְוdיֵדיִדְלאָלאָיְזַחאָלcְאָדֲחאkָיִאְדאlֶָא,ליִאBהןַניִרְמָא
dיnֵַק]ןָנaַָר[ָהeרְמַא.ליִאBהןַניִרְמָאיnֵַניִכָהאָמיֵא,ןיִחְרBאְלתַהיִמיֵזֲחcַ,אָכָה
cְַרaִַרְוהָיְמְרִייaִיַקהָיְמְרִי'ר,אָריֵזיaְָלd,יַקאָלאָריֵז'רaְָלd.ַרל"אaִהָיְמְרִיי
,ַעBLֻהְי'רְוא"ריִגיִלtְיאַמaְ,יֵנLְהkַnָאָיְתָאְוןָלאָיLְַקcְאָתlְיִמ,אָריֵזיaִַרְל
,dָלaְַקֲאיִכיֵה,dיֵלרַמָא.dָלaְַקיְנאָלְוהaַָראָרְבַגdcְיֵמMְִמָהeרְמַאאLְzַָה
cִיֵלרַמָא,אָניֵנְתdַרaִהְייBLֻיֶרָבְדִל,ַעEהיֵרֲהeעאBִמרֵבMeום('GֲעַתאNֶלָכה
,ל"א.ליִאBהםMeִמיִדיִדאָמְעַטdיֵלאָמיֵל,אָתיִאיִאְו.dיֵלקיֵתLְָו,]ג'הָכאָלְמ
םMeִמרֵבBעאeהיֵרֲהEיֶרָבְדִל,א"רBלרַמָא,אָתיְיַרָבaְאָניֵנְתִדאָה,Cיָמְעַטיִלְו
'aַהֶאָרֵיל'e'ִילַבnְָו,'אֵצLָיֵלקיֵתd,נ"הcְְהַאאָלcַיֵלרd,ְהַמאָקאָהcַיֵלרd
aְיִנְתַמ',cִןַנְת,GהֶזאeץֵמָחLֶneִמויָלָעןיִרָהְזMeם'aַהֶאָרֵיל'e'ִילַבnָאֵצ';
'יִנְתַמdaְיֵלקיֵתLָרeמיֱאנ"ה,'יִנְתַמdaְיֵלרcְַהַמeאָתיְיַרָבdaְיֵלקיֵתLָאlֶָא
רַמָאקָחְצִי'רְו,א"רkְהָכָלֲהרֵמBאיaִַר.אָיְנzַ.יִתיִרֲחַאאzְָליִכְמdaִיֵלרcְַהַאְו
ןaֶןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִייaִַר.הqָיִערeעיLִהnַָכְו.אָריֵתaְןֶבkְהָכָלֲה
aְרBאהָקBרֵמ,aְיִחhִַקןיaַןִי,eִבNְעBןיִרLְלLֶַקתaִאןָתָנ'ר.ןיBִמרֵמMeא"רם,
,רֵמBאהָקBרaְןaֶןָנָחBי'רלBLֶנaְלאֵעָמLְִייaִַר,אָיְנַתָהְו.םיִרָבcְַהףleיִח
aְִחhִןיLְלLֶַקתaִןי,eִבNְעBְרַאןיִרaַָקהָעaִַקאָל.ןיLְאָה,אָיaְַחqִאָתָכי,
יhֵיִחֵמאָתָכיqִַחיhֵיִחןָעיִרpָd,bְיִמעַמLְ,אtָtָבַררַמָא.אָתיָיlְַעְמaִאָה
םָתָהleיִאcְ,אָתיָיlְַעְמיֵרָעOְִמאָתָכיqִַחיֵרָעNְןָעיִרְגcִִמיֵפְטאָתיָיlְַעְמ
zְִליzַָק,בַררַמָא.אָעְביִראָכָהְואaָלְמאBַחְלןֵכְו,אָחְסיִפְלהָאָנְגlָדאָיְנַתָהְו(.ה[(

תLֵֶמֲח

הָלֵטLֶaְהָלְרָעְלןאkִָמ:ןִיiַַהרBבaְםִיַתאָמeריLֶiִLְzַiְ,םִיַתאnַָהןִמויָלָעםיִכָסpְַהeאיִבָה,רַמָאָקְו,יֵאָקםיִכָסpְַאCיָחְרkָלַע.'םִיַתאnַָהןִמ'
aְםִיַתאָמ.cְואָליִאaְLֶיִאqeעְמרBבָרaBַא,יֵאָקnַיִרְצַמיאCםִיַתאָמ.eאָמְלָעְבaְןָלאָקְפָנ)דיֵרְפיִסLַtִריcְַהיֵאְלִכְוהָלְרָעkֶםֶרaְןיִליֵטaְםִיַתאָמ,
:):אכףcַתkBַמ(ןיִקlBַהןֵהleֵאaְ.תַרְמָאְדאeהzְַאאָה:תLַaָ.רֵחַארָבcָרqeיִא:תָצְקBCמְסִללBכָיהzַָאןאkָףַאאlֶָא,אָקְוcַואָל'ןאkִָמ'יאַהְו
הNָָעםִאLֶ.בBטםBיְלתBכאָלְמקleיִחןיֵאְו:םִיLְzַביiַָח,תBמֵלְעֶהיaִLְzֵ]תַחַא[Bא,דָחֶאםֵלְעֶהaְםִיLְzַהNָָעםִאLֶ.תLַaְָלתBכאָלְמקleיִח
LְzֵכאָלְמיBתaְניֵא,דיִזֵמBלBהֶקLְzַםִי.
dיֵלתַביiְַחְמe,ןַניִמיְיָקבBטםBיaְאָכָהְו
הֶצְקeמםMeִמ,יzְֵרzַט"יםMeִמ
eִמMeַבְמםMֵלbִדיaְיBטםBרַמָא:ב
.אcְָסִחבַרְוהaַָרְדאָה,אָמָחרaַיֵמָר
cְיִאtְגיִלeַגaֵייBטםBיִאבLָיֵלןַניֵרd
יaִַרתֶקBלֲחַמ:אָלBאליִאBהםMeִמ
רֶזֶעיִלֱאיaִַרcְ,איִהַעBLֻהְי'רְורֶזֶעיִלֱא
BפBסcְג"עא.ליִאBהןַניִרְמָארַבָס
אָצְמִנְו,הlַָחְלןֶהֵמתַחַאLיִרְפַהְל
LֶhָחַרaְרָבָדLֶניֵאBאָרeהָליִכֲאַלי,
אָליֵעaָיִאְוליִאBהןַניִרְמָאיִכָה'יִפֲא
לkִָמעַצaָאlֶָא,הlַָחְלאָדֲחLיִרְפַמ
אָדֲחלָכaְרַמיֵמְלאkָיִאְו,אָדֲחַואָדֲח
ַעBLֻהְי'רְו:dָתBפֱאֶלרezָמd,eיֵלאָיְזַח
ריzִַהְליֵדkְ.ליִאBהןַניִרְמָאאָלרַבָס
יֵעaָיִאְוליִאBהַאְו.בBטםBיתBכֲאְלַמ
רaַיֵמָריֵאָקאָלליֵעְלdcִָלֲעליzְLִיִמ
תֶכאֶלְמרqeיִאcְליִאBהַאאlֶָא,אָמָח
.dָל]היִליְיָעְדאָנcָיִעְבִדאlֶָא:בBטםBי
dיֵלאָיְזַחאָדֲחַואָדֲחלָכaְרַמיֵמְלאkָיִא
aְהואָלBליִא,cִיִאאָדֲחלָכְבkָרַמיֵמְלא
אָכָהלָבֲא:הlַָחְלאֵהzְאBGז
cִאְלBהןיִחְרeןיִיַדֲעיֵרֲהַו.אָיְזַחְדאGא
יaִַרְלdיֵיְרLְיִמְלליִאBהdיֵלתיֵל,ןָנnְיִז
אָלְוdיֵדיִדְלאָלאָיְזַחאָלcְ:]ורֶזֶעיִלֱא
תַחַאלhBיִלBפBסיֵרֲהַו)א(.םיִחְרBאְל
:תַחַאלkִָמַעBצְבִלCֶרcֶןיֵאLֶ,הlַָחְל
,ןיִחְרBאְלeזֲחeהelְכcְ.אָכָהלָבֲא
ליִאBהןַניִרְמָא,יִחיִכLְןיִחְרBאְו
'ררַמָאְדאָה,אָיLְַקיִאְו.dיֵיְרLְיִמְל
,'eכןיִרָהְזLֶneץֵמָחeהֶזאGַעBLֻהְי
לzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBהdיֵלתיֵלאָמְלַא
ליִאBהןLֶkֵלָכְו,אָרְמeחְלleיִפֲאdָלֲע
cְקְלאָכָהelָיֵמָדאָל.א,cְַהLְzָאָהיִמא
םbְֵמַגְמe,יzְִעַמCLָָכְו.אeהdיֵדיcִואָל
ליִאBהןיֵאcְ,יַניֵעaְהֶאְרִנְו.dָלֲעיaִִל
aָהֶזaְרָבָדLֶניֵאBLֶlB,cְהאָמיֵנBליִא
םִאd;cְיֵתLeְרdaִיֵליֵתיְיַמיֵעaָיִאְו
kְֵקֶה,ןcֵL,cְַאלָבֲא)הןָלאָמיְיַקzָה
אָה,א"רגיִלtְאָלְו,BdַבbָלLֶהֶאBר
ףַאְו.dיֵדיִדיֵוָהְוdיֵלקיֵרtָיֵעaָיִא
.ריLַtִאָבzְיַיְמאָלאzְָעַמLְִדאָיְגeס
אLָיֵרaְ]זבeתkַָהeLריֵפcְהenֶדְמִכְו
ליzְLִיִמיֵעaָיִאְוליִאBה')ואzְָעַמLְִד
,ןַניִסְרָגיִכָהאlֶָא,ןַניִסְרָגאָל'dיָלֲע
אָדֲחאkָיִאףBסףBסcְג"עאְו,dָתBפֱאֶליִרLְרַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר,אeLָריtֵיִכָהְו.ליִאBהןַניִרְמָאאָלרַבָסַעBLֻהְי'רְו,ליִאBה'יִרְמָארַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר
cְיֵלאָיְזַחאָלd,ןיֵאkָיִאןאqeה,הָכאָלְמרBיֵלאָיְזַחאָדֲחַואָדֲחלָכְוליִאd,cְִמְליֵצָמLְִמלַקkָאָדֲחלteְרzָהְי'רְו.אBLֻהןַניִרְמָאאָלרַבָסַעBליִא,
cְסאָהBפBיִלhBַחְלןֶהֵמתַחַאלlְָלִה,הkָCkֵןָויcְטBָניֵאהָאָנֲהתַבdמָמBָלֲערַבָעאָלְו,ןd,ַמpְַחzָdִיְובֶרֶעָהדַע]חNְֶפְרpָרְמַא:הeיֵמָרְדאָהְל.ָה
aַיִמ:אָמָחרlְאָתcְַקLְכןָלאָיe'.cִטְבBמָמהָאָנֲהתַבBיֵלןkָאְלאBיֵמְקtְלeְגzַהיְיeחְלeטד[,cִַניִהְנnֵיcְטBמָמהָאָנֲהתַבBיִפֲא,רֶזֶעיִלֱא'רְלןleיִכָה
הNֲֶעַתאG'לַערBבֲעlִַמ,)זםִיַדaַiָהNֲֶעַמהBNֶעBניֵאְוויָלֵאֵמ'הֶאָרֵילaַ'לַערBבֲעַלבָטeמe,'הָכאָלְמלָכהNֲֶעַתאG'םMeִמרֵבBעיnֵַנאLְzַָה
eהיְיַוְרַתְבcִרַמיֵמְלאkָיִאְו.אָתיִרֲחַאאzְָליִכְמdaִיֵלרcְַהַא:לleיִחןאkָןיֵאְו.ליִאBהםMeִמיִדיִדאָמְעַט:םִיַדaַiָהNֲֶעַמהBNֶעְו'הָכאָלְמלָכ
tְטרַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר.יִגיִלBמָמהָאָנֲהתַבBְלִה,ןkָCהָצְמְחַמיִאbַaֵיdָלֲערַבָעd,פֱאֶלְוBָתdקBןיֵאןֵכָלםֶדkָיִאןאqeר,cְה'יִרְמָאBיִאְו,ליִאkָא
אָהְו.ליִאBהןַניִרְמָאאָלd,cְָלֲערַבָעdָליֵפָאיִכְו,ויָלָעןיִרָהְזLֶneץֵמָחeהֶזאkָCGְלִה,ןBמָמdָניֵארַבָסַעBLֻהְי'רְו.dיֵלאָיְזַחאָדֲחלָכaְרַמיֵמְל
:'הֶאָרֵילַב'aְרֵבBעאeהיֵרֲהַעBLֻהְי'רְלרֶזֶעיִלֱא'רdיֵלרcְַהַאְדאָהןָלַעיִמLְאָליkַzִַא,ןBמָמdָניֵאהָאָנֲהתַבBטאָמְלָעיelֵכcְליֵעְלאָנְציֵרָתְד
ץיִמְחַהְלןיִבBרְקןיִרBעOְַהLֶ.םיִרָבcְַהףleיִח:ץneיִחיֵדיִמdָרְמLְָללBכLֶiָ,רֵתBיאGְוחַסeLaַtֶלָל.הqָיִערeעיLִ:ןֵנBצְלליִטzָ.אָריֵתaְןֶבkְהָכָלֲה
.pָdיִמעַמLְ:תBבBטםיִיaַַקאlֶָאןָניֵאןֶהLLֶlָלLֶMָ,אָתָכיqִַחaְאָתיְיָרְתaָ,אָתיָיlְַעְמaִאָתיְיnַָק.אָתיָיlְַעְמaִאָהאָתָכיqִַחaְאָה:םיhִיִחַהןִמרֵתBי
תBעָרְבeםיִיaַַקתBבBטaְיֵנָתָקיhֵיִחleaְיִאcְ.אָתיָיlְַעnְִמאָתָכיqִַחיֵרָעNְןָעיִרְגcִיאnִַמיֵפְטאָתיָיlְַעnְִמאָתָכיqִַחיhֵיִחןָעיִרbְ:רkְָמִמeחwִָמןַיְנִעְל
LְלLֶַקתaִאָמְלַא,םיbָיִעְרzְִליzָיִאְו;אleaִNְעBַה,ןיִרhBבBתLְלLֶַקתaִעָרָהְוןיBְרַאתaָיֵל,הָעkָעיִרְגאeֶאאָתlַָק:אָעְביִראaָלְמאBבַק.הָאָנְגLֶל
:הlַָחaְביiֵַחְתִהְלהָנMַָהתBמְילkָיnֵַנהqָיִערeעיCLִַהaְ.הlַָחְלןֵכְו:ץneיִחַהןִמBרְמLְָללַכLֶieיֵדkְ,רֵתBיeLלָלאLֶH.אָחְסיִפְל:םBקָמBתBא

תLֵֶמֲח

.רֶזֶעיִלֱא'רkְהָכָלֲהרֵמBאיaִַר
םMeִמ,יaִַרkְקַסtָףֵסBיר"ה

cְחןָלאָמיְיַק(kְיֵתוָוdריֵבֲחֵמB,ןֵכְו
]ירַמָאָקאָלאcְLֶnָ,הֶחcBי"ִרְו.גָהְנִמ

eגיִלtְיִא]כאָהB,cְריֵבֲחֵמיaִַרkְאָכָה
הָכָלֲהַדאָהְו;יִכָהaְאcְָסִחבַרְוהaַָר
kְַרaִריֵבֲחֵמיB,ניְיַהeיֵלְדאָכיֵהkָא

tְלeְגzָמָאְדאBיֵאָר:
תLֵֶמֲח
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמו"טפ'יימאזל
:דיהכלהתורוסאתולכאמ

ירוסיא'להמה"פ'יימבחל
:ט"להחבזמ

:יהכלהםשגטל
ט"וי'להמא"פ'יימדמ

:גהכלה

=
לאננחוניבר

יתשרתוממםיתאמהןמ
רובבורייתשנשתואמ
איהשהלרע'יפארמולכ
התלעםיאלכהןמהרומח
]ורייתשנםאו[)ורייתשנו(
ןאכמןהןירתומםיתאמ
)האמב(הלטבשהלרעל
לארשיהקשממ.]םיתאמב[
ןאכמלארשילרתומהןייהןמ
ןמםיכסנןיאיבמןיאורמא
ןמאיביאללוכי.לבטה
)איבי(אלתרמאהצקומה
'ירמגוריתהלתיארהמו
דחוימלבטהמלבטמ
אציולםרגופוגרוסיאש
רשכוםימתופוגשהצקומ
אבהנכהרוסיאואוה
הצקומד"סיאווקיחרהל
.וריתמךיאהרותהןמרוסא
קיפאינשמו.אכירפיאו
הרשאיצעלייעוהרעבה
ךדיבקבדיאלוהיתרהזאו
תחדנו'וכםרחהןמהמואמ
לייעאלאאנמיקואו'וכווזםג
רבימררמא:'וכשדקהיצע
'רורזעילא'רתקולחמאמח
יגילפוליאוהב'ינתמבעשוהי
'ר.אדסחברוהברדב
יעביאוליאוהרבסרזעילא
שירפמאהיעביאושירפמאה
ירשוהילאיזחאדחואדחלכ
ארקתאלךכיפלהילכמלהיל
'רו.הפאתשדעםשהל
ןנירמאאלרבסעשוהי
אלדאדחאכיאדןויכוליאוה
בריחדו.רוסאהילאיזח
ןאכדעאיהאלאמלדאפפ
הייפמלרזעילא'רירשאקאל
יפאאקדאנדיעבוליאוהאלא
.הילאיזחאדחואדחלכהל
לוחלבוטםוימהפואהלבא
יזחאליפאאקדאנדיעבד
הילתיאאהדםויבובלהיל
'ררוסאךלאמיאםירחא
ימנאשישבריחדו.רזעילא
אלןאכדעאמלד.ימרדאה
תפהתייפאבעשוהי'ררסא
הנממהלחהשרפוהאלש
תפהיבתיאדםושמאלא
אלוולאלהיוארהניאשתחא
איהשינפמוחכמםירחאל
לבא.]האמט[)ןהכל(הלח
בוטםוימהפואהןינעלאכה
םיחרואהיליעלקמיאדלוחל
'רירשוהלליכאהליזח
ימרדאההורמא.עשוהי
.הלבקאלואריז'רימק
אליאמאהימרי'רהילרמא
יאמאוהילרמא.תלבק
רמאאתיירבבאינתדהלבקנ
ירהעשוהי'ר]ול[)םהל(
אלםושמרבוע]אוה[)אנת(
הפואיכהכאלמלכהשעת
יאו.קתשווליוארוניאשרבד
הילאמיניגילפליאוהבד"ס
אדחלכוליאוהרבועוניא
קיתשיאמאהילאיזחאדחו
הילתילקתשיאדמאלאו
יאהימרי'רל"א.ליאוה
רמאאתיירבבאנינתדאהיכה
רבועאוהירהרזעילא'רול
אצמיאלוהאריאלםושמ
אתיירבבעשוהי'רקיתשאו
אלד[)היברדהד(ימניכה

ינאשכעירכאינארמאו)אעשוהי'רדאמעטרבתסמדג"עאו.אתירחאאתליכמבהילרדהארומיאימנרזעילא'ר.'ינתמב'ילרדהאואתיירבבקיתשאלאאצמילבוהארילבבוילעןירהזומשץמחוהזאל'ינתמבהילרדהאאהו.]הילרדהא
אהאןניכמסדומלתאיהדהנשממןידמלןיאדג"עאו.הפאתשדעםשהלארקתאלרמאדרזעילא'רכהכלה'ררמאאינת.ידיבהשעמהשועיניאורבועיתאצמנהחינמינאשכוידיבהשעמהשועוםכלהשעיודבלאוהלערבועיתאצמנהפוא
תייפארועישבןתנ'רוהקורבןבןנחוי'רלשונבלאעמשי'ריגילפדג"עאו:ןנוצלליטתרמאדאריתבןבכהכלהרמאקחצי'רו.איהאמעטאדחוהלכדןפרצמלסהלסלןתונוהדורהשרזעילא'רכהכלהלאומשרמאהדוהיבררמאד
תשלשוליפאךכיפלהרהמ'יפאייהאעמחמאלןתסיעותינונמשןהבשיוןיקזחרמולכןרירשדןיבקתשלשןיטחברמאןתנ'רו.ינהמיפטינהדאחריטוירעשיבקאתלתידבעדמיפטתפןיטחןייבקידבעדןייבקןיטחברמאאוהו.הסיע
תעבראאינתאהוןירועשןיבקתשלשרמאדאוהוןיטחןיבקתשלשאינתאהוןיטחןיבקרמואלאעמשי'רןנירמאו'ישקמו.ןייבקןייבקאלאםירועשןיפואןיאךכיפלהרהמןתסיעתצמחתמןישוחכאלאםיקזחןניאשםירועשלבארתומןיבק
ומכתופיםיטחםיבקתפתושועאצמנש.ןיבקתעבראתוערהוןיבקהשלשתופיהםירועשהםירועשבןכו.אתשיבואתריסחןנימגרתמדכםיקדםיעראתכיסחיטיחבןיטחןיבקתשלשרמאדאהואתיילעמיטיחןיטחןיבקרמאדאה'נינשו.ןירועשןיבק
אוההאנגולמאבקיכאוהדחאןרועישהזוהזוהלחלןכואחספלהאנגולמאבקבררמא:ןהןיטושפםירבדו'וכתוערהםיטחהשללכמעיברםירועשבותותיחפשילשתוערםיטחלתופיםיטחןיבאצמנ.םירועשבןכותוערןיבקתשלש

=
ח"רלעהמלשקשח

רפוסתועטשידהארנ)א
ינאוי"רדאמעטל"צכווירבדב
יתאצמנהפואינאשכדעירכא
השעיאלהכאלמלכלערבוע

.'וכהשועוםהב

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

הרומת:צןילוח.התוחנמ[)א
'ייע)ג,]:אכתוכמ[)ב,].טכ
פ"וס)ד,אלאה"ד.בכתוכמ
,:הףדליעל)ה,חרק
קרפאתפסות)ז,:ומליעל)ו

.].זכליעל[)ח,ז"הג

ח"בהתוהגה=
'וכואיזחאלדה"די"שר)א(

:ופוסירהד

=
םלשהרואהרות

ןִמןאvַֹהןִמתַחַאהֶֹשְו)א
לֵאָרְֹשִיהֵקnַLְִמםִיַתאnַָה
םיִמָלLְִלְוהָלBעְלeהָחְנִמְל
יָנֹדֲאםֻאְנםֶהיֵלֲערtֵַכְל

]וט,המלאקזחי[:םיִהBלֱא
הָמeאְמEְדָיaְקaְַדִיאGְו)ב
ָיְיבLeָיןַעַמְלםֶרֵחַהןִמ
םיִמֲחַרEְלןַתָנְוtBַאןBרֲחֵמ
רLֲֶאaֶEkְַרִהְוEְמַחִרְו
]חי,גיםירבד[:EיֶתֹבֲאַלעLְaִַנ
לֶאהָבֵעBתאיִבָתאGְו)ג
aֵֶתיEםֶרֵחָתיִיָהְוkָהֹמe
LַwֵץzְLַwְֶצpeבֵעַתְו
zְֶבֲעַתpekִהםֶרֵחיeא:

]וכ,זםירבד[

םָתֹחaְְזִמתֶאםzְֶצzִַנְו)ד
םָתֹבvֵַמתֶאםzְֶרLִaְַו
LֵאaָןeפְרְֹשzִםֶהיֵרLֲֵאַו
eֱאיֵליִסְפGםֶהיֵהzְַגcֵעeן
ןִמםָמLְתֶאםzְֶדaִַאְו
]ג,ביםירבד[:אeהַהםBקnַָה
ָיְיַלןkֵןeֹשֲעַתאG)ה

]ד,ביםירבד[:םֶכיֵהGֱא
ָיְיַלתLַaָיִעיִבMְַהםBיְו)ו
לָכהֶֹשֲעַתאEGיֶהGֱא
zֶEִבEeְנִבeהzַָאהָכאָלְמ
zֶEְמֶהְבEeְתָמֲאַוcְEְבַע

:EיֶרָעaִLְרLֲֶאEְרֵגְו
]י,כתומש[

=
םינויצותוהגה

י"כוםינושאר]א
ברלל"צ]ב:היתרהזאו
ארקךה[]ג:)ס"ד(ישא
לכל"צילואוביתכתבשב
םהבהשעיאלהכאלמ
ביתומשחספהגחיבגביתכד
ליעלש"שר'ייע,)ןוילג(]זט
:הקולה"די"שרבב"עומ
:)ןוילג(]ןנתהול"צ[]ד
ה"כו,הליפאדי"ופדב]ה
:ח"רבו'מגבי"תכהמכב
רזעילא'רלהילתילי"כ]ו
:)ס"ד(היירשימלליאוה
םירפסבףסוני"כב]ז
:החינמל"צדנ]ח:)ס"קד(
אכילדוחלןוממל"צ]ט
יהנדוהייתגולפימקואל
אלל"צדנ]י:)מ"האב(ימנ
יברכהכלהאכהןנירמאק
ל"צדנ]כ:)םימהתוראב(
ץנאש'סותבאוהשומכ
ח"רוהברוגילפיאאמלידד

:ליעלרמאקדכיכהב

י"שריטוקיל=
ארקמ.לארשיהקשממ
ןמדחאהשלאקזחירפסבאוה
הקשממםיתאמהןמןאצה
םהיכסנותונברקןינעלו,לארשי
םיחספבהילןנישרפמוביתכ
רתומהןמןירבועולאקרפב
אלהשנהדיגלבאלארשיל
ביתכתונברקיבג.]:צןילוח[
ןמעמשמ,לאקזחידאנכשמב
אבהלארשיתליכאלרתומה
ןמ.].טכהרומת[ןברק
םיכסנואיבילארשיל.רתומה
.].התוחנמ[רוסאהןמאלו

]בדומעבךשמה[
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :חמ

.הlַָחaְןיִביiַָחדBעָוחַמֶקםיִעָבְרתLֵֶמֲחא)א
אָרeעיLִיאַהַאביnֵַניֵאָנְגBלְמאaַָק,רַמָאָקיִכָה
גeהְנגןָדיcִיLֵָניֵנָה,ףֵסBיבַררַמָא.יֵאָק
יאַמ,יaַiֵַאל"א.אָחְסיִפְלאָזיִפְקאָזיִפְקאָפיֵמְל
cְַעzָיC,חְלeח;אָרְמeאָרְמcְקיֵדיִליֵתָאelָא
ןָדְבָעcְ,ל"א.הlַָחֵמdָלעַקְפַמאָקcְ,אeה
kְַרaִרֶזֶעיִלֱאי.)cְַר)ב,)]אאָיְנַתaִארֶזֶעיִלֱאיBרֵמ,
רַמָאְו;הlַָחְלןָפְרָצְמלqַַה,לַסְלןֵתBנְוהֶדBרָהד

רַמָא,dָלֲערַמzְיִאאָהְו,ל"א.רֶזֶעיִלֱאיaִַרkְהָכָלֲהה,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַר
לָבֲא;fBִמBזתBכLֶpBLְ,לֶבaָלLֶתBרkִkָאlֶָאeנLָאG,יִוֵלןaֶַעBLֻהְייaִַר
kְןיִכָעGיִאאָה]ב.אzְָלֲערַמd,יִפֲא,אָניִנֲחר"א'kְןיִכָע.aָאָלְבַט,הָיְמְרִי'ריֵע
Lֶָלןיֵאdְזִבְלaְהַמ°,ןיִזe.וzBCkְיִלaָיֵלאָהְו,ןַניֵעkָא;אBריִוֲאאָמְליִדkְיִל
aָיִאאָהְו,ןַניֵעkָא.zֵקיe:zַארֶזֶעיִלֱא'ר.אָיְנBַה,רֵמqַהְי'ר.ןָפְרָצְמלBLַֻע
לֶבaָלLֶ]א[תBרkִkָ,רֵמBאלֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִןaַָר.ןָפְרָצְמרzַpe,רֵמBא
LֶpBLְכBזתBִמfBפְרָטְצִמBַר'ינתמ:תaָןbַאלֵאיִלְמBרֵמ,LָלLָנLִָלםיLBת
kְאְו,תַחַאBפBתaְַתpeזדָחֶארBזרַחַאB.אםיִמָכֲחַוBםיִרְמ,LָלLָנLִעםיBקְסBת
aַaָקֵצkְָלתַחַא,]גתַחַאLָעתַחַאְו,הBאתַחַאְו,תֶכֶרBאאָביִקֲע'ר.הָפBרֵמ,°Gא
kַָהלpָLְִוםיGאkְָוםיִצֵעָהלGאkַָהלzַpeםיִרLַָההֶז.ןיִוkְלָל,zָחַפ,zִטְלBL
aְצBָל,]דר"ת'מג:ןֵנLַָקְמאיִה,הhְֶריֶבֲחַותֶפzָdָלLָהzְַחzֶַקְמ;ָהיhֶאיִה,תֶפ
הzְָריֶבֲחַוהLָָלאיִה,הָפBא;הLָָלתיLִיִלMְַהְו,ָהיzְֶחzַתֶפhֶַקְמzָdְריֶבֲחַוהָפBא
קֵצaַaָתBקְסBעLֶןַמְזלkָז.הָליִלֲחתBרְזBחְו.תֶפhֶַקְמתיLִיִלMְַהְו,ָהיzְֶחzַהָפBא
,אָביִקֲעיaִַררַמָא,אָיְנe':zַכְוםיpָLִַהלkָאGרֵמBאע"ר:ץneיִחיֵדיִלאBaָניֵא
cְַנzִַריֵנְפִליaָןbַַלְי,לֵאיִלְמnְניֵדeַרaֵניe,aְָנLִזיִרְזםיBאתBaְָנLִםיLֶזיִרְזןיֵאBת;
aְאםיִחַלםיִצֵעBaְֵבְיםיִצֵעLִםי;aְַתpeאםַחרBaְַתpeצרBְלןיֵא]ה,יִלרַמָא.ןֵנE
רeאיNִ)ג'ינתמ:ןֵנBצBLaְטְלzִחַפzָ,לָלkְַההֶז.םיִמָכֲחeנMֶMָהַמאlֶָא
,רeאיeNִהֶזיֵא.תֵרkָביiַָחBלְכBאָהְו,ףֵרOִָיקceיִס;רeטBtָלְכBאָהְו,ףֵרOִָי
kְיִס;םיִבָגֲחיֵנְרַקceק,Lֶpִבְרָעְתeהֶזןיִקָדְסaָהֶז.cִַריֵרְבaִהְייeםיִמָכֲחַו.הָד
םָדָאkְויָנetָפיִסְכִהLֶלkֹ,רeאיeNִהֶזיֵאְו.תֵרkָביiַָחBלְכBאָההֶזָוהֶזח,םיִרְמBא
LֶדְמָעeNַרֲעBמג:ויָת'zָנeַרaָהֶזיֵא)ד,ןָנeNִאיeר,kֹלLֶפיִסְכִהetָויָנkְםָדָא
LֶדְמָעeNַרֲעBיִס;ויָתceק,kְה.םיִבָגֲחיֵנְרַק(cִאםיִמָכֲחַו.ריִאֵמ'ריֵרְבBםיִרְמ,
הֶזָוהֶזְו.הֶזaָהֶזןיִקָדְסeבְרָעְתLֶpִ,קceיִס;םיִבָגֲחיֵנְרַקkְ,רeאיeNִהֶזיֵא
יaִַריֵרְבcִ,רeטBtָלְכBאָהְוףֵרOִָירeאיNִ,ןַנzְןַנֲאָהְו.תֵרkָביiַָחBלְכBאָה
אָמְעַטיאַמ,אָבָררַמָא.תֵרkָביiַָחBלְכBאָההֶזָוהֶזריִאֵמיaִַרְל,אָמיֵא.הָדeהְי
:]והhַָמlְִמםיִקָדְסהBkַnָלןיֵאLֶהָלְעַמְלִמקֶדֶסָוקֶדֶסלEkְָלןיֵא,ריִאֵמ'רְד

'ינתמ

אeההLֶfֶ,םיiִִרaְָדִמדBעָוהָעְבLִןֵהLֶ,םיִרtBיִצןיebִל.םיִעָבְרתLֵֶמֲח
LִעיeעָהרBרֶמLֶיִעהָתְיָהqְַדִמתaָר.Lֶpֶרַמֱאbַaֵַחיlָה)aַnְִדaָוטר(
אeהLֶרaְָדִמתqַיִעeניְיַהcְ,)וםֶכיֵתBסיִרֲעיֵדkְ,'םֶכיֵתBסיִרֲעתיLִאֵר'
הָאְסe,ןיִאְסLלLָהָפיֵאָהְו,הָפיֵאָהתיִריNֲִעאeהְו,'תֶלbBְלbeַלרֶמBע'

LִMַָקהaְִדִמןיaִָרiBֲח,תLBיִעבOeר
LֶaָאָצְמִתְוןֶהLִבַקיֵעְבִרתַעְבeהָציֵב
,ןיִאְסLלLָקlֵַח,דַציkֵ.הָציLaֵֶמBחְו
LֶןֵהLְמBָעהָנNַָקרaֲִעַו,ןיNֵןֶהֵמה
ןֶהaָאָצְמִתְו,ןיebִלeניְיַה,בַקיֵעְבִר
LִםיִעְבeLְלםִיַנBט.גBיִעלOeרLֶל
Lִיֵרֲה,םיִעְבLִַהְו,הָעְבMְַהםִיַנpִLְםיִרָא
LְzֵֶעםיNְהֵרaֵיִע,ןֵהםיִציOeר
LֶlָןֶהaֵחְוהָציBֶמLaֵיֵרֲה,הָציLִתַעְב
LֶמBחְוהָציaֵאeהcְ,דBעָוםיִעָבְר
aֵהָצי.eריִבeLָהםִיַלBפיִסeַהלַעnִcBת
Lְתeִמתlְרַב,LֶהeחאBֶמLִמlְוַג,
LֶpָנְתeLִMָאִרָהןִמהLBםיִנaְתBC
םיִעָבְרתLֵLֶיֵרֲה,םיִנBרֲחַאָההMִָמֲח
עַבBרָהְו,הMִָמֲחNeֲעַנםיִנLBאִרָה
eחְוהָציֵבBֶמLַהpִLְֲעַנםיִרָאNeרBעַב.
LֶרָהBעַבLֵLaֲֵע,םיִציNֵֵמָחןֶהֵמהL
aֵםיִציbְדBלBַהְו,תaֵחְוהָציBֶמLaֵהָצי
ָהיֶלָעףֵסzBיLֶpִ,הָלBדbְהָציaֵתיNֲֵעַנ
יֵרֲה,רַבlְִמתeתLְאeהcְוַגlְִמאLְָמeח
LֵLaֵםיִציbְדBלBת,cְהeראBבַקעַב
bָדBעיֵרֲה.לBַהרֶמnְִדaָרLִMָםיִעָבְרה
תֶפֶדBעתיִרtBיִצהָאְסe.םיiִִמְלeLַרְי
רַמָאְדkִ,רַבlְִמתeתLְתיִמְלeLַרְילַע
aְריֵעeןיִב)cַעיֵרֲה,).גפףBרֶמLֶהָיָה
LִMָרְיםיִעָבְרהeLִַמְלiִסָנְכִנםיaְֵמָחL
:אָחְסיִפaְ.אָפיֵמְלגeהְנ:םיiִִרtBיִצ
,אָרְמeחְל,ןיebִלתLֶלLְ.אָזיִפְקאָזיִפְק
'רd.kְיֵלרַמָא:ץneיִחַהןִמBרְמLְָל
הlַָחְלןָפְרָצְמלqַַהcְ,ןָלאָריִבְסרֶזֶעיִלֱא
'רkְןָלאָמיְיַקאָנcָיִאָהְו.ןָתיiִָפֲארַחַאְל
ןיִפְרNBןיֵאcְ,רeאלLֶהlַָחaְרֶזֶעיִלֱא
יִאםָתBהLְַהְלe,)זבBטםBיaְםיLִָדָק
רeסָאםLֵָהיֶלָעאָרְקMֶiִִמe,רLְָפֶא
אָלְו;איִההָליִכֲאַלואָלאָהdcְָתBפֱאֶל
הָרָרֲחהBNֶעאlֶָא,םdLֵָלֲעןַניֵרָק
,ןֶהיLְzֵהֶפBאְוהָלBדbְלֶצֵאהpַָטְק
eְכLֶהeראBנהֶדBהְויִלְכִלןָנְתeא
םLֵאֵרBקְוהpַָטwְַהלֵטBנְו,)חםָפְרָצְמ
eֵרָבְמCeָעיִנְצַמd,ְוNBָפְרdִמMֶzְֶחLַC

תBכBLְנרBaַzַpeזלֶצֵאBזןיִקיaְִדLֶnְַכe,eנLֶlָןיֵעkְתelBגֲעַותBבָחְרןֵהB.LֶזתֶאBזתBכLֶpBLְ:רָקָיןaֶבֹקֲעַיeניaֵַרeנָלהָרBהןֵכְו,רָחָמְלBא
ביִבָסהָפNְָותֶרbְֶסִמ.זaְֵזִבְלdָלןיֵאLֶאָלְבַט:הfִֶמהֶזןיִכBLְנןיֵאְו,ןיִרָצְקeןיekִרֲא,ז"ַעַלaְש"ולייוק.ןיִכָעkְלָבֲא:איִהאָדֲחkָCְלִה,fBִמBז
לLֶתBרkִkָ:לַסְלןָנָתְנאLֶHיtִלַעףַא,ןָפְרָצְמרzַpeףַא]ב[.ןָפְרָצְמרzַpe:רֶזֶעיִלֱא'רְלףֵרָטְצe.Lֶzִהַמ:רzַpeַהןִמdָכBתְלתtַהָדָרְו,dָל
aָכלֶבe'.לָבֲאkְןיִכָעGַר'ינתמ:אaָןbַאלֵאיִלְמBרֵמLָלLָנLִָלםיLBתkְתַחַא.kְָמתַחַאלGַהאzַpeןיֵאְו,רkָיִחןאneלַעףַא,ץtִי
LְֶמַמתַחַאָהzֶדַעתֶנLֶiֹפאeַהLְzַאםיִמָכֲחַו:םִיBלֵקָהְלןיֵא.םיִרְמkָלkָCLֶiְהeָלLBתkְֶא,תַחַאlָאLָלLָנLִעםיBקְסBתkָתַחַאלaַaָקֵצLֶlָd:
Lֵי.םיpָLִַהלkָאG:אָרָמLaַbְֵרָפְמאָרְדיִסְו.הָפBאהlִָחzְהLֶlָLָתיLִיִלMְַהְו,תֶפhֶַקְמתיִעָצְמֶאָהzָdְריֶבֲחkְLֶהLָָלהָנBרֲחַאָה.הLָָלתַחַא
הָאBראיִהd,Lֶָדָיaְקֵצaַָה.חַפzָלָלkְַההֶז:רֵהַמםיִרָעְבִנםָניֵאLֶםיִצֵעLֵיְו,רֵהַמםַחBניֵאLֶרLzַpeֵיְו,kָCלekָהLְִיםִאתBציִמְחַמeתiBִנָלְצַע
LֶרBְתִלהֶצtBַח:zִטְלBL.ָהיֶדָיaְצםִיַמBןֵנeַקְתhְֶפpַָטְצִתְוהpֵמג:ן'zָָלאָנLַָקְמאיִההhֶַא.תֶפcְַרaָאִרָה.יֵאָקןָנLBהָנ,LֶwָלָלהָמְדeLְמGא
.הָפBאאיִהתֶפhֶַקְמ:LֶlָdהqָיִעeLלָלתֶלֶחְתַמ]חzָdְרֶבֲחַו,]זר"יֵטְרBטְנֶאןיִרLֶwBהָכיִרֲעeניְיַהcְ,תֶפhֶַקְמאיִהkְLֶ,הlִָחzְןֶהLֶlָןָטָקרzַpeַה
.הLָָלתיLִיִלMְַהְו,ָהיzְֶחzַתֶפhֶַקְמהLָָלהָתְיָהzָdLְֶריֶבֲחַו,רzַpeַלתֶנֶתBנְוהָפBאאיִה,dָפheיִקהָרְמָגְוויLְָכַעתֶפhֶַקְמהָתְיָהLֶהָנLBאִרָהBזְו
eְכLֶbָאִרהָרְמLBפֱאֶלהָנBת,bַָקְלתיִעָצְמֶאהָרְמhֵרֲחַאְוףBלָלהָנeL,ַקְמַהתיִעָצְמֶאָהיֵרֲהhֶאתֶפBְריֶבֲחַו,הָפzָdרֲחַאָהBַקְמהָנhֶתֶפzְַחzֶָהי,
:ביִבָסביִבָס,לBחָמןLBְלהָליִלֲח.הָליִלֲחתBרְזBחןֵכְו:רzַpeאGְמkִ]]טאlֶָא[תֶקtְֶסַמהָתְיָהאGְו,םיpִַטְקןיִרezַpeיָהLֶ.הLָָלְותֶרֶזBחהָנLBאִרָהְו
cְַנzִַריֵנְפִליaָןbַלֵאיִלְמ.LֶאהָיָהBרֵמkְלַלcָרָבaְילָכ[LָלLָנLִָלםיLBתkְתַחַא,eְמַמzֶדַעתַחַאָהתֶנLֶiֹפאeַהLְzַיִנְתַמ:םִי'Nִאיeר.LֶHא
םיִבָגֲחיֵנְרַקcְ.תֵרָכBaְלְכBאָההֶזָוהֶז:ןאָכְלקֶדֶסְוןאָכְלקֶדֶס.םיִבָגֲחיֵנְרַק:ןיִקָדְסaBןיNֲִעַנץיִמְחַמאeהkְLֶ.קceיִס:kBְרָצלkָץיִמְחֶה
ויָנtָתֵתְרeדַחzBCtִַמe,ויָתBרֲעeNַדְמָעLֶםָדָאkְ,ויָנetָפיִסְכִהלָבֲאקֶדֶסaBןיֵאLֶהֶז,]כרeטLֶtָ.רeאיeNִהֶזיֵאְו:יֵוָהקceיִסיnֵַנ
רeאיeNִהֶזיֵאםיִרְמBאםיִמָכֲחַואָתיְיַרaַaָג"ה:ריִאֵמ'ראeה'יִנְתַמcְםיִמָכֲחַו,'יִנְתַמְדהָדeהְי'ראeהאָתיְיַרָבcְםיִמָכֲח'מג:ןיִפיִסְכַמ
kְיִס,םיִבָגֲחיֵנְרַקceקLֶpִבְרָעְתeהֶזןיִקָדְסaָאָההֶזָוהֶזְו,הֶזBלְכBaְןַנֲאאָהְו:תֵרָכzְןַנ.cְהְי'רeהָדtָרַטaְNִאיeרcִיֵדיd,cְג"עאcְרַמָא
ןיִביiַָח,קceיִסןיaֵ,םיִבָגֲחיֵנְרַקcְהָדeהְייaִַרcְרeאיNִןיaֵ.הֶזָוהֶזריִאֵמיaִַרְלאָמיֵא:תֵרkָאGְותeקְלַמאdGָלֲעביiַַחיִמאָלףֵרOִָי
kָתֵר,cְהיְיַוְרַתeַרְלaִיִסריִאֵמיceהְניִנקe:kַnִָמןיִקָדְסהlְַמhָה.aְתBכB.ְלִהkָC,kִהָלְעַמְליֵוָהיkְַמְליֵוָה,םיִבָגֲחיֵנְרַקhָהkְבְרָעְתִנeןיִקָדְס]ל:

'ינתמ

ןיebִלהMִָמֲחcַםMeִמ,דBעָוסֵרָגאָלי"Lִַר.חַמֶקםיִעָבְרתLֵֶמֲח
'רekְניְיַהL,cְֵרָפְמת"רְו.רaְָדִמתqַיִעkְיֵוָהםeצְמִצaְםיִרtBיִצ

.ןיִביiַָחדBעָוהMִָמֲח,םיִרeטtְהMִָמֲח,).וטףcַ(תLַaְָדק"פaְרַמָאcְ,יֵסBי
:)ט'םֶכיֵתBסיִרֲע'רeעיLִןַניֵעaָהlַָחתLַָרְפַהרַחַאְלcִ,יֵסBי'רְדאָמְעַטeניְיַהְו

GאLָנeֶאlָאkִkָרBתLֶpBLְכBזתB
יִכָהעַמLְַמאָלd,cְַמיB.zֵזתֶא

aְַמqֶַחתֶכlִָמב"פ(הLְדהָנ(.cִןַנְת,
הlַָחַהןִמרeטtָ,ןיaִַקBתqָיִעהBNֶעָה
ףַא,רֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר.eכLֶiִMBדַע
רֶזֶעיִלֱא'ריֵעaָאָלאָמְלַא.'eכְוהֶדBרָה
LֶiִMBכe.יֵתָא'ףַא'ןַניִסְרָגאָליִאְו
Lַtִרי,cְרַמיֵמְליֵצָמcְיֵעָבzְַרzֵי,

LֶiִMBכeִיְוzְלַסְלםֵנ:
תLְaBִל

טפשמןיע
הוצמרנ

םירוכיב'להמו"פ'יימאאמ
אמקןישעגמסוטהכלה

:אףיעסדכש'יסד"יע"שוט
הצמ'להמה"פ'יימבבמ

טעןיואלגמסאיהכלה
:א"סונת'יסח"אע"שרוט
זנת'יסח"אע"שוטדגגמ

:א"ס
'להמו"פ'יימוהדמ

גמסזיזטהכלהםירוכיב
'יסד"יע"שוטאמקןישע

:אףיעסהכש
ץמח'להמה"פ'יימזהמ

טעןיואלגמסגיהכלה
טנת'יסח"אע"שרוט

:בףיעס
:םשע"שרוטחומ

=
לאננחוניבר

רועישןהודועוםיעברתשמח
:הלחןהמאיצוהלחמקה
ןדידישנינהףסויבררמא
אפימלוגהניאתבינברמולכ
]מאוהשחספבאזיפקאזיפק
והלרמאו.האנגולמאבקמ
ץמחדרוסיאמוקחרתנייבא
הילרמא.הלחתרותועקפאו
אלאהלחמןניעקפמאל
'רןנתדרזעילא'רכןידבע
ןתונוהדורהרמארזעילא
.הלחלןפרצמלסהלסל
רמאהדוהיבררמאו
רזעילאיברכהכלהלאומש
וזתאוזתוכשונשתורככב
ךותבוזתוסנכנולאכתוארנו
תוכשונןיאשןינעב'יפאווז
הימרי'ריעב:ןפרצמלסה
שוריפזיבזבלהלןיאשאלבט
ןפרצמימוהמתרגסמזיבזבל
אהוףרצמילכריואדהלחל
ילכךותאמלדואריואאכיא
ךותהילתילאהוףרצמ
יבראינת.וקיתבהתלעו
ןפרצמלסהרמוארזעילא
'רהיתוכןל'מייקוהלחל
ןפרצמרונתרמואעשוהי
תוכשונתורככרמואג"בשר
'ינתמ:תופרטצמוזתאוז
םישנשלשרמואג"ר
רונתבתופואותחאכתושל
וזרחאוזו.וזרחאוזדחא
]ופאי[)ושל(ןלוכשפ"עא
הקיסמתחאדחא'ונתב
הירחאהינשהוהפואורונתה
ל"מקוהירחא'ישילשהו
ידכההושקצבהאהישפ"עא
תויפאיתשותוקסההשלש
בוטוץומחידילאבוניא
םישנעבראלבאךכתושעל
יכררבתנאלתחאכשולל
ףטקלשוללג"בשרריתה
תרחאהותחאהשאתופאלו
.הלתנתממהמעהשלש
שלשםירמוא'ימכחו
תחא.קצבבתוקסועםישנ
תרחאךורעלליחתתשכוהשל
הקיסמתכרועשהזוהשל
הירחאהשלשוזוהפואו
הנושארהליחתתשכו'כרוע
תלחתמךורעל'ינשהותופאל
תבבתאצמנשוללתישילשה
הינשהוהפואהנושארהתחא
ןיאוהשלתישילשהותכרוע
התרבחלתנתממןהמתחא
איהוזותוקסועןלוכאלא
איההשלהנוציחבונינשש
היתחתהשלהתרבחותפטקמ
התרבחוהפואאיהתפטקמ
תישילשהו[היתחתתפטקמ
השלאיההפוא]השל
היתחתהפואהתרבחו
תורזוחו]תפטקמתישילשהו[
תוקוסעשןמזלכהלילח
'ר.ץומחידילאבוניאקצבב
םישנהלכאלרמואאביקע
לכאלוםיצעהלכאלו
חפתללכההזןיושםירונתה
םירמואשיו.ןנוצבשוטלת
ףרשירואיש:]נחפת
ףרשיקודסרוטפולכואהו
.'וכתרכבייחולכואהו
ירבדונלהנשונתנשמב
םימכחןושלבריאמ'ר
ירבדונלהנשאתיירבבו
יברל.םימכחןושלבריאמ'ר
םיבגחינרקכרואישההדוהי
הזויקדסוברעתנשקודסהו
רואישריאמ'רלו.הזב
ודמעשםדאכוינפופיסכהש
םיבגחינרקכקודיסויתורעש
הלעמלמקדסךלןיאשט"מ
הטמלמןיקדסהמכובןיאש
.תרכבייחולכואהוהייורתבו
קודיסהדוהי'רדרואישאצמנ
והזיאר"ת.ריאמ'רל
הילתיאדהילתעמשןאמ'ישקאו.תרכבייחולכואההזוהזוהזבהזויקדסוברעתנשקודיסםיבגחינרקכ]רואיש[)קודיס(
הזאמיא.'נינשוהדוהיירבדרוטפולכואהוףרשירואישןנתהותרכםיבגחינרקאבייחמהדוהי'ריכוהדוהי'רארבסיאה
.תרכבייחהזוהזקדסלכאוהדחאריאמ'רלהזבהזויקדסוברעתנשקודיסןיבםיבגחינרקכקודיסןיברמולכהזו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

בקרפהלח[:ועתבש)א
הנשמ[אקרפתוידע]והנשמ
בקרפהלח[.חהדנ)ב,]ב
,.גמליעל)ג,]דהנשמ
,אבתשרפאתליכמ)ד
ןילוח.גנתוחנמ.גמליעל[)ה
תבש)ז,:הלקןילוח)ו,]:גכ
:ומליעל'סות'יע)ח,:דכ
וגישהשהמליאוהה"דוס
תבשתופסותע"עו[)ט,ז"ע
רמואיסוייברה"ד.וט
.]תעבשה"ד:גפןיבוריעבו

א"רגהתוהגה=
רמואג"בשר'מג]א[
רונתאוהב"נ.'וכתורככ
הלחד'ינתמדק"תירבדאוהו
ה"די"שר]ב[:'סותןייעו
רונתףאןפרצמרונת
ב"פ(ימלשוריבב"נ.'וכ
אלורונתאקודאתיא)הלחד

:לס

ס"שהןוילג=
.ןניעבילכךותוהמ'מג
א"עדכהגיגחןבאירוטןייע
אל'ינתמ:'תיירואדה"ד
תומביהזןיעכ.םישנהלכ

:א"עכק

םינויצותוהגה=
:)ןוילג(]ןנתדל"צ[]א
ףסוני"כבוד"יריקספב]ב
וניאא"סב"תחאכ"]ג:ל"א
אוהדבתכס"דבו,ל"שרהמ(
םינושארהמכב]ד:)ס"ט
:)ס"ד(ןוכנה"כו,אנתי"כו
םוקמבךלןיאאהי"תכב]ה
ירבדו,"ילרמא"תובית
הרשיאחסונוםהע"ר
י"כב]ו:)ס"קד(דאמאיה
'ריכהימנאינתףסונ
לכךלןיארמואןתנ
ןיאשהלעמלמקדסוקדס
:הטמלמןיקדסהמכוב
:הסיעלהרוצתתל]ז
:)מ"האב(התרבחל"צדנ]ח
שבתשהףיסוהשהיגמה]ט
ללכל"צדנ]י:)דועוש"שר(
ןייע]כ:לכשרבדב
רוטפשל"לוהדל"שרהמ
י"שרון"רב]ל:תרכמ
ךירצ]מ:וברעתנף"ירבש
:אבקמתוחפאוהשףיסוהל

:ס"טןאכשידהארנ]נ

י"שריטוקיל=
]אדומעלךייש[

תוכאלמקוליחןיאו
שלשוםיתשהשעםא.ט"ויל
השעואדחאםלעהבתוכאלמ
וניאןיואליתשהבשישהכאלמ
ףדתבש(ד"מל,תחאאלאבייח
ל"סתאציקלחלהרעבה).ע
ט"ויבתוכאלמקוליחןיא
,הרעבהתאציאלט"ויבד
תאציואללהרעבהימנד"מו
תוכאלמקוליחהילאקפנו
ילימינה,הנהמתחאהשעומ
תאטחבויחןהבתיאדירוסיאב
תרכןנודזדתבשדתוכאלמןוגכ
השרפאיההבדתאטחןתגגשו
יריימקהנהמתחאהשעוד
בויחדט"וילבא,תאטחב
ןיאתרכונודזןיאואוהתוקלמ
.]:אכתוכמ[תוכאלמקוליחוב

]אדומעלךיישכ"ע[

ןוגכ.לסלןתונוהדורה
תוחפותסיעתאשלהיהש
ורטופלםיעברתשמחמתוחפ
.ןפרצמלסה.הלחהןמ
.].חהדנ[רונתהןמןדורשכ
'ינתמביגילפרואיש.רואיש
ופיסכהשתארואישירקמ"ר
'רלווצומיחתלחתוהזווינפ
ליחתהשרואישיוההדוהי
ינרקכןיקדןיקדסרבכקדסיל
ןאכלדחאוןאכלדחאםיבגח
הדוהייברלוינפופיסכהשלבא
םיבגחינרקמ"רלואיההצמ
.].גמליעל[אוהרומגץמח
אלץמחללכלוהצמללכמאציש
ולאביגילפהדוהי'רומ"ר,אב
רואישיוהמ"רלןירבוע
םשןיאוליפאוםינפתפסכהב
ינרקכוליפאקדסנםאוקדס
בייחוקודיסירקימםיבגח

וליפאוינפופיסכהדאדחילוקירתהילתיאהדוהי'רותוקלמבייחמ"רדןירבועולאשירבןנירמאםינפתפסכהברואישו,תרכ
תוקלמהילעבייחמאלרואישהדוהי'רהילירקדאהבדיתירחאאלוקדועורואישירקמדאוהםיבגחינרקכוירקימאלרואיש

.]:גכןילוח[
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