
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְדסםיִחָס.

הָרָטְקַהאָיLְַק,הָקיִלnְַאהָקיִלְמאָיLְַק
,אָפeגאיִהCָליLְֵקיC,zִיָמְעַטְלe.הָרָטְקַהַא
cְיֵנָתָקGרְמָאאeֶאlָאaַtֶחַסaִרַדֲהַו,דַבְלzָיֵנ
קֵלnBַהדָחֶאְוקֵרfBַהדָחֶאְוטֵחMBַהדָחֶא
הָקיִלְמ,ש"ראָהְואָהאlֶָא.הnַfֶַהדָחֶאְו
ןאkָ,רNָָעהָעaְָרַאaְןאkָ,אָיLְַקאָלהָקיִלnְַא
aְחelBLֶמלBַריִדיִאְויִדיִאְו,דֵעaִיLִעְמBן
יֵאzַpָ,אָיLְַקאָליnֵַנהָרָטְקַהַאהָרָטְקַה.איִה
אkָיִאְו,הָטיִחLְִלהָרָטְקַהLיwִַמְדאkָיִאcְ,איִה
ףַארֵמBאהָדeהְייaִַר:Lיwִַמאָלcְןאַמ
רַמָא.הָדeהְייaִַרְדאָמְעַטיאַמ:]א'eכְודיִמzַָה
eהיִניאַמe,יִלדָחeיְמַהחַבֶז'יִחְבִז')א,Cָל
zָאש"ר:דיִמBַהרֵמtֶחַסaְְרַאaָָעהָעNָר
יֵרzְ'יִחְבִז')ב'יִחְבִז')אביִתְכcִ.ש"רְדט"מ:'eכְו
אָתְכְלִהיאַמְל.'ייַחָבְז''חַבֶז'dיaֵיִרְק,יֵנְמִז
tַהְניִגְלeאָלְויֵדָדֲהֵמאָנָמֲחַרkְייַחָבְז'בַת',
,ייַחָבfְַאביiַַחִמאָלחַבֶזאkָיִאcְןַמְזaִ,רַמיֵמְל
aִןַמְזcְיֵלkַָחִמחַבֶזאiַַאביfְייַחָב:eַבnBדֵע
אָה,BמLְִלאcְLֶHאָמְעַט:'eכְורeטBtָמLְִל
הָנMַָהתBמְירָאaִLְחַסtֶ,יאnַַא.רeטtָאָמָתְס
Lְא;יֵוָהםיִמָל(Lָיִמתַעְמpָd,tֶחַסaִLְמְירָאBת
,אcְָמbַרaַאיiִָח'ררַמָא.הָריִקֲעיֵעaָהָנMַָה
םיִלָעeaְיָהLֶןBגe,kְרְמָאְוהָרeבֲחיtִִמהָקְרְזִנ
םLeְלdיֵמָתְסcִ,יִנLֵחַסֶפְלןיִחְדִנְותֵמיֵאֵמְט
tֶַהא'ינתמ:יֵאָקחַסtִֶנחַסLְטָחaְLָלL
kִzBת,Lֶpְֶו')גרַמֱאLָטֲחeאBתBkֹתַדֲעלַהְקל
תkַהָסְנְכִנב.לֵאָרNְִיְוהָדֵעְולָהָק,'לֵאָרNְִי
תBתְלecַלֲעָנ,הָרָזֲעָההָאlְַמְתִנ,הָנLBאִרָה
יkֵיִזaָםֶהיֵדיִבeתBרLeתBרLeםיִדְמBעםיִנֲהkַֹהד.eעְקָתְוeעיִרֵהeעְקzָג.הָרָזֲעָה
kֶףֶסeיִזָבkֵבָהָזי.LeהָרLֶkelָdkֶףֶסkְֶו,ףֶסLeהָרLֶkelָdבָהָזבָהָז,Gא
טַחLָה)ב.םcַָהLַרְקִיְוםeחיpִַיאLֶnָ,םיִיַלLeןיkִיִזaַָלeיָהאGְו.ןיִבָרBעְמeיָה
ריִזֲחַמeאֵלnַָהתֶאלaֵַקְמB,eריֵבֲחַלBריֵבֲחַוBריֵבֲחַלBנְתBנ,ןֵהkַֹהלaִֵקְולֵאָרNְִי
הָתְצָיו.דBסְיַהדֶגֶנkְתַחַאהָקיִרְזBקְרBז,ַחaְֵזnִַהלֶצֵאבBרwַָהןֵהkֹ.ןָקיֵרָהתֶא
kַאִרתLBהָסְנְכִנְוהָנkַתLְִנiָהָתְצָי.הLְִנiָהָסְנְכִנ,הLְיִלLִתי.kְֲעַמNֵה
;eנe,Lָרְמbָםִא.לlֵַהַהתֶאeאְרָקז.תיLִיִלMְַהְוהiִָנMְַההNֲֵעַמkָCהָנLBאִרָה
םֶהיֵמיִמ)ד,רֵמBאהָדeהְי'ר.םֶהיֵמיִמLִlְLeאLֶHפ"עא,)גe,LִlְLeנLָםִאְו
LֶלkַתLְיִלLִתיGִהאbִעיeְבַהָא'ְלzִיkִִייLְִמ,''העַמtְיֵנLֶַעnָdמeןיִטָע.
הָרָזֲעָהתֶאםיִחיִדְמםיִנֲהkַֹהLֶאlֶָא,תeaַMַaָהNֲֵעַמkָCלBחeaַהNֲֵעַמkְח
LֶHאaִצְרBהְי'ר.םיִמָכֲחןeאהָדBה,רֵמ(kBַמְמהָיָהסlִֵמאcַַהםzַרֲעBתֶב,
ןיִלzBדַציkֵט.םיִמָכֲחBלeדBהאGְו.ַחaְֵזnִַהיbַaֵלַעתַחַאהָקיִרְזBקָרְז
eְפַמLִא,ןיִטיeִלְקְנiBתLֶלaַיָהלֶזְרeבְקeםיִעaַkְםיִלָתeַעָבneםיִד,LֶaָןֶהzBןיִל
eְפַמLִןיִטי.kָיִמלLֶלןיֵאBקָמBלְתִלםBתeְפַהְלLִלְקַמ)ו,טיBתcַwִםיִקָלֲחַוםי
ד"י,רֵמBאא"ר.טיLְִפַמeהֶלBתְוBריֵבֲחףֶתkֶלַעְוBפֵתkְלַעַחיpִַמ,םeLָיָה

Lֶלָח

רַבָעcְיֵנָתָקְו,רַמָאָקרNָָעהָעaְָרַאaְד"סcְ.הָקיִלnְַאהָקיִלְמאָיLְַק
ג"ה:הָטיִחdkִLְיֵלביLֵָחאָקcְ,דBעְו.תBנaְָרָקרָאLְִדאָיְמceהָקיִלnְַא
eיָמְעַטְלCzְִקיLֵָליCגאיִהeאָפcְיֵריֵנָתָקLָאGרְמָאאeֶאlָאtֶחַס
aִַאלָבֲא.דַבְלMְְרָקרָאaָנBַחִמאָלתiַרַדֲהַו,ביzַָהדָחֶאיֵנnBדָחֶאְוקֵל
eהיְיַוְרzַ.אָהְואָהאlֶָא:הnַfֶַה
,ןיִתיִנְתַמcְןBעְמLִיaִַראָתָיְנְתַמCָנָה
cְַארַטָפMְְרָקרָאaָנBתaְְרַאaָהָע
הָקיִלְמ:דֵעeaַnBהיְיַלֲעביiֵַחְמe,רNָָע
,רַטָפcְאָתיְיnַָק.אָיLְַקאָלהָקיִלnְַא
aְְרַאaָָעהָעNָיֵאָקר,kִיֵנָתְדaָd
aְאָיְדֶה,eעאָנְתBהְוףeַהאcִִלןיLְרָא
dיֵבkeַעְלdיֵחְרBאcְםMeִמאlֶָא,םיִחָבְז
aBaַiBַהרַחַאםzָיֵלטַקְנדיִמd.יֵרְוLָא
אG'יnֵַניֵנָתָקcְאָתיְיָרְתaָאָתיִנְתַמְד
ןBעְמLִיaִַר,'דַבְלaִחַסtֶאlֶָאeרְמָא
דָחֶאְו';יֵאָקרNָָעהָעaְָרַאַאְו,dָרְמַא
דֵעBמלelBLֶחaְ,אָפיֵסe'cְכ'טֵחMBַה
קֵלBמְלeקֵרBזְלאָבieִחןַניִעְמLְַאְו,רַמָאָק
kְLBטֵח,cְאָלzֵאָמיLְהָטיִחcַאָקוְו:
zַpָיֵנָה.איִהיֵאzְַרzֵיֵמָתְסי,zַpָיֵא
Lיwִַמרַמ,ןBעְמLִיaִַרְדאaָיlִַאְואיִה
BנLְֶיְוליִאBה,םcַָהתַדBבֲעַלהָרָטְקַה
aַמיֵאתַנָלֲהeןיִר;eיֵלתיֵלרַמdאָה
,אָנָמֲחַררַמָאָקהָטיִחcִLְ,אLָיwֵיֶה
eהָקיִרְזcְַרְתִמaְאָיaְִמאָיְדֶה'cַיִחְבִזם',
יֵרzְ'יִחְבִז''יִחְבִז':אGהָרָטְקַהלָבֲא
דַחcְ'יליֵקLְ.יִביִתkְיֵאָרְקיֵרzְ.יֵנְמיִז
,'חַבֶז'dיaֵיִרְקC,eָדיִאַאיִדeeLְהיְיpַיִמ
cְניְיַהetֶחַס,eיִרְקaֵיd'ִל'ייַחָבְזLְרָא
אָלְו.אָנָמֲחַרeהְניִגְלtַיאnַַאְו:םיִחָבְז
kְייַחָבְזבַתaְַהְואָרְקדַחkֹלaַnַLְעָמ,
aֵןיaְחַסֶפaֵןיaִLְל:םיִחָבְזרָאBָלרַמC
aִןַמְזcְיִאkָחַבֶזא.cְניְיַהetֶחַס
aְְרַאaָָעהָעNַָחִמאָל,רiַַאביMְרָא
אG'ִמ.רeטtָאָמָתְסאָה:םיִחָבְז
רַקֲעאָלְדהkַnָלkָןַניִרְמָאcְ,'טַחLְִת
Lֵםtֶיִמחַסpֵיdהeאtֶחַס,eLְטָחB
aִLְמְירָאBַהתMָהָנ,eסָפeל,eLְהָטיִח
Lֶָניֵאdאְרeאיִההָי:aָאָלְו.הָריִקֲעיֵע
ןLBְלe.אeהםיִמָלdLְיֵמָתְסןַניִרְמָא
aַהאָיֲעeא,kְלBרַמ,tָLְָלןַניִטdאָכָהֵמ
eדBהםkelָ.הָרeבֲחיtִִמ:אBGא
aְאְל,הֶזרָבָדBקeיִנְתַמיֵמ'cְַמLְעַמ
cְרַקְעִמְליֵעָבLֵםtֶיִמחַסpֵיd,kְגBן
LֶיָהeaְןיִאֵמְטויָלָעaְְרַאaָָעהָעNָר,
cִיֵמָתְסdְלLֵםtֶחַסLֵה"שמ,יֵאָקיִנ
aַָה'ינתמ:הָריִקֲעיֵעtִֶנחַסLְטָח
aְLָלLkִיzBת.tִִציֵחְסaeב,ר[aֵןי
LֶַהvִaeמרeכיִוןיִטָעBיִלןיִלMָטֵחkelָן
aְְלקֵלָחיֵלהָוְצִמ,תַחַאתַבLָלLkִיzBזתB
תkַtB.ףֶסkֶיkֵיִזָבeבָהָזיkֵיִזB:aָזרַחַא
bְדBלBַקְלתaֵלaַָהןֶהcָם:Lֶkelָdkֶףֶס
eיָהאGְו:אָמְעַטLֵרָפְמ'ָמe'.aַbְכ
אlֶָא,הhַָמlְִמןיִבָחְר.םיִיַלLeןיkִיִזaַָל
לַעבLֵיֵלeלְכeיאLֶHיֵדkְ,םֶהיzְֵחzַןיcִַח
טַחLָ:קBרְזִליeאָראֵהְיאGְו.םcַָהBLרְקִיְו:םeחLְkִָיְו,ןיeaִרְמןֵהLֶתַמֲחֵמ,רֵחַאםecָלaְַקLֶiְדַעעַקְרַקיbַaֵלַעםיִנֲהkֹ.םeחיpִַיאLֶnָ:עַקְרwַַה
דַעםיִדְמBעןֵההָרaְLeיֵרֲהB.LֶריֵבֲחַלBנְתBנ:הֶלhַָהראvַeִַמCֵזָבaְםcַָה.ןֵהkֹלaֵיִקְו:תBנaְָרwַָהלָכaְ)זםיִרָזaְהָריkְLֵהָטיִחMְַהLֶ,הֶצְרִיםִא.לֵאָרNְִי
ןיֵאLֶ;עaְַצֶאaָהָנzַָמאGְוקֵרBזBמְצַעCֵזaַaָ.תַחַאהָקיִרְז:קֵרfBַהןֵהkֹדiִַמויָלֵארַזָחLֶןָקיֵרָהתֶאריִזֲחַמB,eלBנְתpBַהדiִַמ.אֵלnַָהתֶאלaֵַקְמ:ַחaְֵזnִַה
אeהְוַחaְֵזִמלBLֶתָפיִקְזִלקֵרBזְו,ןֶהיzְֵחzַדBסְיהָיָהLֶַחaְֵזLֶaַnִתBחeרaָ.דBסְיַהדֶגֶנB':kְעaְָצֶאaְ'ביִתְכִדkְ,)חcָdַבְלתאhַָחאlֶָאעaְַצֶאןeעָטןaְָרָקEְל
:דBסְיַהדֶגֶנkְרַמBלCַרְצeהCָכְל,)אהָנLְִמג"פ(תcBִמתֶכqֶַמaְןַנְתִדkְ,בָרֲעnַַהתֶאְוןBפvַָהתֶאאlֶָאַחaְֵזnִַהתֶאףיwִַמדBסְיַהןיֵאLֶיִפְלe.דBסְיַללֵפBנ
kָCֲעַמNֵַההMְִנiָהeLְיִלLִַה.תיkֹלkֲַאLֶנְרַמָארe:אְרָקeַהַהתֶאlֵַא.לkָלkִיzBםִא:יֵאָקתbָרְמeLָנe.kְLֶיָהeִלןיִליִחְתַמLְחBרְקִלןיִליִחְתַמטBםִאְו,ת
,תkַַהdָתBאיֵחְסtִתַטיִחLְהָרְמָגאGןיִיַדֲעַו.eנLָםִאְו:הiִָנLְןיִרBקְוןיִרְזBח,ןיִטֲחLBםיaִַרןיִיַדֲעַוeרְמLֶbָדַעןָתָטיִחLְןַמְזLַCָמeםיִחָסtְַהaeַר
LִיlְLe.ַהןֵכְוMְִנiַָהןֵכְוהMְיִלLִפ"עאְו.תיLֶHעֵמעַריֵאאBםָלLֶMִיlְLe,יִפְלLֶיָהeLָםkֹרְמםיִנֲהeaִןיeןיִריִהְמaְִכאַלְמzָן:Gִהאbִעיeְבַהָא'ְלzִיִפֲא.'יle
tַאִרםַעLBֶא:ןlָאLֶַהkֹהָרָזֲעָהןיִחיִדְמםיִנֲה.Lֶַאnַַהתnַַהְמםִיlֶתֶכaָהָרָזֲע,eְכLֶרןֵהBהָרָזֲעָהַחיִדָהְלןיִצtBָתָאיִצְיבֶקֶנתֶאןיִקְקdַהְוnַםִיtBLְןיִט
םיִמcַָהzBCLִֶמחַסtֶַהבֶרֶעְבe.םיִאְצBיםִיnַַהְובֶקpֶַהןיִחְתkָCtBרַחַאְו,kelָdהָתְיָהLִיLַלLֶהtְָצִרLֶ,הָרָזֲעָהלkָתֶאןיִחיִדְמeָהיֶתBדbְלַעןיִכְלBהְו
:)טאָרָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו.הtְָצִרָהלַעלָטneַה.תֶבBרֲעzַַהםcִַמ:םיִמָכֲחןBצְרaִאLֶHתdaְLַaָָתBאןיִחיִדְמeיָהםיִנֲהkַֹהְו,dָתBאןיִחיִדְמeיָהםיeaִרְמ
דיִמzָתֶכqֶַמaְןַניִרְמָאְדkִ,ןיִסpַָנןיִיeרְקe,הaְֵרַהםיpִַטְקןיִדneַעleֵא.ןיִדneַעaָ:ז"ַעַלaְ]גN"ְקBרְק,הָלְעַמְלןיִפeפkְןֶהיLֵאָרLֶםיִרְמְסַמ.תiBִלְקְנeא
לֶזְרaַלLֶתiBִלְקְנeאְו,ןֶהיbַaֵלַעזֶרֶאלLֶ]דתBרBקְו,ןיִסpַָנןיִיeרְקeןיִדneַעהָנBמLְויָלָעְו,ַחaְֵזִמלBLֶנBפְצִלהָיָהםיִיַחaְָטnִַהתיaֵ,ןַנְתcִ.)ההָנLְִמג"פ(
:ןָתtָיִלְקתBלevָפְמ,ןיִקelָחְמ.ןיִקָלֲח:םיִיַחaְָטnִַהתיaֵםBקְמaִהָרָזֲעaָ.םיִעeבְקe:ןיִטיLְִפַמeןיִלzBןֶהLֶaָ,םיִרָדְסהLָלeLְ,ןֶהaָןיִעeבְקeיָה

Lֶלָח

יֵצָמהָוֲהאָלאָתיְיnַַקאיִהַהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ.ןBעְמLִיaִַראָהְואָה
ד"יaְףBעָהתֶאקֵלnBַהלָבֲא'aָdיֵנָתָקcְםMeִמ,ןָנaַָרkְיֵמeקBאְל

אָקוְוcַקַדיֵמְלאָתֲאcַואָליִאףBעטַקְניאnַַא,'םeלkְאGְוaִרֵבBעBניֵא
aְלָבֲא,ד"יaְחBַהלnBיִפֲאדֵעleaְעBַנףnֵַחיִמיiַניְיַהְו,ביekְר'LִעְמBן.

eַבweסֵרְטְנtֵַארֵחַאםַעַטליֵעְל'יnַיא
.Lיwִַמאָלcְאkָיִאְו:ףBעטַקְנ
,הָרָטְקַהְלLיwִַמאָלְדיִהְנe.חַבֶזְלבֶלֵח
leיִפֲאןַניִרְמָאאָלL,cְיwִַמיִכָהןָיְנִעְל
אeהאָרָבְסcִ,םָלBעָהףBסaְדָחֶא
BמLְִלאLֶHאָמְעַט:יִכָהְליweLֵַאְל
תַסְריbִתאֹז.'eכמ"שרeטtָאָמָתְסאָה
אkָיִאאָהcְ,ת"רְלהֶאְרִנןיֵאְו.י"Lִַר
ת"רסיֵרָגְו.אָכtְיִאאLָיֵרֵמקַדיֵמְל
םLְֵלםיִמָלLְ,רeטtָיאnַַאBמLְִל,יִכָה
tֶָקחַסLָמ"ש,טיֵחaָהָריִקֲעיֵע.
tֵריeL,cְאָליִאaָיִפֲא,הָריִקֲעיֵעle
LִָלטַחLְמBkָLֵר,cִLְְלםיִמָלLֵםtֶחַס
kָLֵר,cְְכַמאָהLִהְי'ר)יליֵעְלריBLַֻע

LBִלםיִרֵחֲאטֵחLְמBכ(:

אָיְנַתcְ.םiִִוְל,'יtֵ.לlֵַהַהתֶאeאְרָק
aַzBְפֶסzִָי,)לאNְלֵאָרLBןיִטֲח

.לlֵַהַהתֶאםיִאְרBקםiִִוְלeןֶהיֵחְסtִתֶא
ןיִכָרֱעֶנןיֵא'ֶפaְןַניִרְמָאcְ,י"ִרְלהLֶָק
aַאי(ןיִכָרֲע.(eןיִכְרָבְמדַציֵכְב)aְכָרBהלת.
,ןִיiַַהלַעאlֶָאהָריLִםיִרְמBאןיֵא,)םLְָו
.םיִכָסְנאaְGהָריLִאkָיִאcְןַניֵזָחאָכָהְו
יaִLְzֵתBרָזֲעָהןיcְLִַקְמ)מeיָהןֵכְו
zBדBתeְבLִאְו.ריBי"ִררֵמcְןיֵא,פ"ה
ןaְָרָקתַבָרְקַהתַעaִLְהָריLִםיִרְמBא
םיִהGֱא]הַחNַnְֵמ'cִ.ןִיiַַהלַעאlֶָא
הiִָתLְרwַיִעְו,dיֵלLיֵרcָ'םיLִָנֲאַו
אָיְמeדְו,הָליִכֲאתַעeaִLְניְיַההָחְמNְִו
ןaְָרָקתַבָרְקַהתַעBdַaִLְבָגְליnֵַניִכָהְד
;ןִיiַַהלַעאlֶָאהָריLִרֵמBאןיֵאcְרַמָאָק
םיִרְמBאeיָההָבָרְקַהתַעaִLְאLֶHלָבֲא

LִהָריLֶHַהלַעאiַןִיaְַכnָדהeְכzֵי:
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n¥r£Üẍd,M¦z§xEn©z
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'ינתמבןועמש'ררמאקיכהו
ןיבד"יבםיחבזהלכראשו
רוטפןמשלאלשןיבוןמשל
ראשברטופןועמש'רדןויכו
אהו.הקילמאש"כםיחבז
ולוחבהקילמאתבייחמד
בייחמאיההבדדעומלש
ראשו]ןנתד[ונתנשמבש"ר
ןמשלןיבדעומבםיחבזהלכ
]בייח[ןמשלאלשןיבו
.הלבישחהטיחשכהקילמו
אנתשיןירומיאתרטקה
הטיחשלהרטקהשיקמד
שיקמאלדאנתשיובייחמו
.ש"רדאבילאוהייוורתו
'רדאמעטיאמןנירמאו
טחושהבייחמד"ידןועמש
.ץמחהלעודבלחספהתא
םיחבזהראשטחושהרטופו
טחושהרטופוץמחהלע
אטשפו.ומשל)אחספה
םושמש"רדאמעט
אליארקירתיביתכד
חבזתאלוטחשת
'יעמשיחבזביתכוהייוורתבו
יחבזןוניאדיחבזירתמ
בתכמלהילהוהדןויכו
אבוטםיחבזעמשמדייחבז
יחבזיחבזבתכווהניגלפו
חבזאכיאדאכיהלכמ"ש
רבועשרשבהגחחבזאוהו
חבזא.יחבזהיבאנירקוילע
.םיחבזראשאאלובייחהז
חבזאכילדדעומבלבא
םיחבזאנירקחספהגח
'יקידו.םיחבזראשאבייחו
לעחספהטחושהינתקדמ
םימלשםשלדעומבץמחה
םשרקעשאקודבייח
םימלשוארקווילעמחספ
הנשהתומיראשבדללכמ
םלועל'יקרפו.הריקעיעב
הריקעיעבאלדךלאמיא
וילעבויהשןוגכ'ינתמו
חספלוחדנוםיתמיאמט
חספםשלהימתסדינש
טחשנחספה'ינתמ:יאק
וטחשורמאנשתותכשלשב
לארשיתדעלהקלכותוא

:לארשיוהדעולהק

ח"רלעהמלשקשח

.םיחבזראשאבייחדעומבו)א

=
םלשהרואהרות
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דַעיbִַחבֶלֵחןיִלָיאGְויִחְבִז
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :דס

LֶיְהִללָחBתaַMַaַָמ,תpִדָיַחיBלַעkֶריֵבֲחףֶתB
Bעָרְק.טיLְִפַמeהֶלBתְוBפיֵתkְלַעBריֵבֲחדַיְו
ןָריִטְקִהְוסיֵגָמaְ]אBנָתְנ,ויָרeמיֵאתֶאאיִצBהְו
הָבLְָיְוהָנLBאִרָהתkַהָתְצָיא.ַחaְֵזnִַהיbַaֵלַע
תיLִיִלMְַהְו,ליֵחaַהiִָנLְ,תִיaַַהרַהdaְָל
aִקְמBָמdעBָח.תֶדֶמLֵאְצָי,הָכיeלָצְוeתֶא
tִַהןיֵאב)א,קָחְצִיר"א'מג:ןֶהיֵחְסtִֶנחַסLְטָח
יֵנaְםיLִלLְםיLִלLְלLֶתLkִzBלaְLָאlֶָא
ןָלאָקtְַסְמלֵאָרNְִיְוהָדֵעְולָהָק)א,ט"מ.םָדָא
ןַניֵעkָCaְָלִה.הֶזרַחַאהֶזaָיִאתַחַאתַבaְיִא
LָלLkִzBתLֶלLְלLִםיLְלLִםיaְםָדָאיֵנ,
cְיִאaְיִאאָהתַחַאתַבkָיִאְו,אaָהֶזרַחַאהֶז

יִקְפָנְוהָרNֲָעיִליְיָע,יִדְבָעְוןיִתָלzְיִליְיָעcְ,איbִַסיnֵַנןיLְִמַחkָCaְְלִהג.אkָיִאאָה
יaַiֵַא,רַמzְיִא:'eכְוהָנLBאִרתkַהָסְנְכִנ:הָרNֲָעיִקְפָנְוהָרNֲָעיִליְיָע,הָרNֲָע
Cַמְסִמְלeהיְיַניaֵאkָיִא.eהיְיַניaֵיאַמ.ןַנzְןיִלֲעBנ,רַמָאאָבָר.ןַנezְלֲעְנִנ,רַמָא
רַמָאאָבָר.אqָיpִַאןַניִכְמָסְו,leַעְמeליַיֲעַדהkַnָ,ןַנezְלֲעְנִנרַמָאיaַiֵַא.אqָיpִַא
ןaֶאָיְבַקֲעLֶו"חהָדeהְיר"א)ב,ןַנְתִדאָהְו.אqָיpִַאןַניִכְמָסאָלְו,ןַנzְןיִלֲעBנ
תַאְרִיְבeהָמְכָחaְלֵאָרNְִיaְםָדָאלkָלַעתֶלֶעְנִנהָרָזֲעןיֵאLֶ,הcַָנְתִנלֵאְלַלֲהַמ
יaַiֵַא.dיֵמְעַטְלץֵרָתְמאָבָרְו,dיֵמְעַטְלץֵרָתְמיaַiֵַא,לֵאְלַלֲהַמןaֶאָיְבַקֲעkַאְטֵח
הָמְכָחaְלֵאָרNְִיaְםָדָאלkָלַעהָלֲעְנLֶpִהָעaְLָהָרָזֲעaָןיֵא,dיֵמְעַטְלץֵרָתְמ
eאְטֵחתַאְרִיְבkַאָיְבַקֲעaֶיֵמְעַטְלץֵרָתְמאָבָר.לֵאְלַלֲהַמןd,ןיֵאaָהָרָזֲעaְLָהָע
LֶpBאןיִלֲעBָתdלַעkִָילNְלֵאָרaְהָמְכָחeאְטֵחתַאְרִיְבkַאָיְבַקֲעaֶלֵאְלַלֲהַמן.
zָנeַרaָעֵמ,ןָנBםָלGֵעַמְתִנאCםָדָאaָח,הָרָזֲעeִמץtֶדָחֶאחַסLֶהָיָהaִִהיֵמיlֵל,
LֶpִֵעַמְתCaBיָהְו,דָחֶאןֵקָזeקBאןיִאְרBתBtֶעְמחַסeןיִכ.zָנeַרaָג,ןָנ(tַתַחַאםַע
aִיwֵLיִרְגַאtַַהסnֶֶלCיִלzֵויָניֵעןaְאeלְכeִייֵסNְיֵלרַמָא.לֵאָרdןֵהֹכְלbָדBלzֵן
,תBיָלkְיֵגeזאaBיִרםיLִMִםeLָאְצְמִנְו,דָחֶאלkִָמאָיְלkeלַטָנ.םיִחָסEaַtְיֶניֵע
kִםִיַלְפkְיBח,םִיַרְצִמיֵאְצeִמץhְָואֵמLֶהָיָהaְֶרֶדCחְרBְלןיֵאְו.הָקEkָלtֶחַס
eחַסֶפLֶHנְמִנאeיויָלָעBֲעֵמרֵתNָהָרaְיָהְו,םָדָאיֵנeקBאןיִאְרBתBtֶעְמחַסeaִןי.
אLֶHד)ד,'Bריִטְקִהְו')בביִתְכָהְו.eהְלריִטְקַמרַדֲהd.cַָרeטְקַאיֵעaָאָה,אָיְלkeלַטָנ
,'םָריִטְקִהְו')ג)ה,אָיְנַתָהְו.אָדֲחאָדֲחeהְלריִטְקַמרַדֲהcַ.הֶזaָהֶזלLֶויָבָלֲחבֵרָעְי
LֶiְאֵהkelBkְֶא.דָחֶאlָאzְהָסיִפaְאָמְלָע,cְLָיִמליֵקpַהיְיeדַעcְיֵלןיִבֲהָיdיִדיִמ
יִלְקLָאָמְליcִאָמיֵליִא,אָמְעַטיאַמ:'eכְותBרLeןיִדְמBעםיִנֲהkֹ:אָניִרֲחַא
cְאָבֲהַדeַעְמiְְסַכְדיִליtַָנאָכָה,אnֵיcִאָמְליLָיִלְקaַןָתאָמרeַעְמiְיִליaַהָאְמר.
ןיִכיִזaַָהלkָ,ןָנaַָרeנe':zָכְוםיִיַלLeןיִכיִזaַָלeיָהאGְו:יֵפְטריLַtִיִכָהcְאlֶָא
LֶaַnְִקcָLGיָהאeןֶהָלLeחה,םיִיַלeִמץaָבְליֵכיִזBהָנLֶַהםֶחֶללtָםיִנ,Lֶnָא
ואָלcְאיbִַסאָל:'eכְוןֵהkַֹהלaִֵקְולֵאָרNְִיטַחLָ:םֶחlֶַהסBרְפִיְוםeחיpִַי
,ןָלעַמLְַמָקאָה:ןֵהkַֹהלaִֵקְו:הָריkְLֵרָזaְהָטיִחcִLְ,ל"מקאָפeגאיִה.לֵאָרNְִי
לֶגֶרaָאLֶHהָכָלBהpָdיִמתַעְמB:LָריֵבֲחַלBנְתBנ:הepָהkְתַוְצִמCָליֵאְוהָלwַaִָמ)ו
עַמLְַמָקאָה.ןָלעַמLְַמָקיאַמאlֶָאְו.אzְָרteדיֵיָנ)זאeהאָמְליcִ.הָכָלBהאָיְוָה
לָבֲא:'eכְוןָקיֵרָהתֶאריִזֲחַמeאֵלnַָהתֶאלaִֵק:'Cֶלֶמתַרְדַהםָעבָרaְ')ד,ןָל
לַעןיִריִבֲעַמןיֵא,Lיִקָלןaֶש"ררַמָאcְ)ח,Lיִקָלןaֶש"רְלdיֵלעיiַַסְמ.אָלאָכtְיִא
'ר,אcְָסִחר"א.הָקיִרְזaִחַסtֶאzַpָןאַמ:'eכְוַחaְֵזnִַהלֶצֵאבBרwַָהןֵהkֹ:תBְצnִַה
ַחaְֵזnִַהלַעקBרְזzִםָמcָתֶא')ה,רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBי'ר)טאָיְנַתcְ.איִהיִליִלbְַהיֵסBי
,'םaְָלֶח'אlֶָארַמֱאֶנאaBGְלֶח,'םָמcָ'אlֶָארַמֱאֶנאBGמcָ,'ריִטְקzַםaְָלֶחתֶאְו
.ַחaְֵזִמיaֵַגְלןיִרeמיֵאְוםיִמcָןzַַמןיִנeעְטןֵהLֶחַסֶפeרNֲֵעַמeרBכaְולַעדnִֵל
אָכָהביִתkְ,הָלBעֵמהָקיִרְזהָקיִרְזאָיְתָא,רָזָעְלֶאיaִַררַמָא.דBסְיזןיִנeעְטcִןָלָנְמ
Bמcָתֶאםיִנֲהkַֹהןֹרֲהַאיֵנeaְקְרָזְו')וםָתָהביִתְכe,'ַחaְֵזnִַהלַעקBרְזzִםָמcָתֶא'
.דBסְיןeעָטיnֵַנחַסtֶףַא,דBסְיהָנeעְטהָלBעהָמ,'ביִבָסַחaְֵזnִַהלַע

הָלBעְו

LֶיְהִללָחBתaְLַaָניֵאְו.תBכָיBַתְללwֵַה]בןnַלְקBדָי:תBלַעkֶריֵבֲחףֶתB.
רַהdaְָלהָבLְָיְו:הָרָעְק.סיֵגָמB:aְעBרְזaִויָתkeaBְרַאיֵדיִגBaְתBאהֶלBתְו
.ליֵחaַ:ןֶהיzֵָבְלןֶהיֵחְסCtִיִלBהְלןיִלBכְיeיָהאLֶH,רַמָאָקתaְLַaָ.תִיaַַה
תיiִַלֲעתlִַחְתaִ,םיLִָנתַרְזֶעתַמBחְלגֵרqBַהןיaֵ,אeה)יגֵרqBַה]גיֵנְפִל

תkַלָכaְ.םיLִלLְ'מג:]דרָהָה
:הָרNֲָע.הָדֵעְו:הָרNֲָע.לָהָק:תַכָו
.dיֵלאָקtְַסְמ:הָרNֲָע.לֵאָרNְִיְו
cִאָמְליaְִצתַחַאתַבeְָלהLָטְחB,יְהִיְוe
aָdLְלLִא:םיBaָהֶזרַחַאהֶז.LָלL
kִzBתLֲֶעלNֲָעהָרNְָלִה.הָרkָCLָלL
kִzBתaָןַניֵע,cִאָמְליaָהֶזרַחַאהֶז
תַבaְאָמְליcִ,ןַניֵעaָםיLִלLְלLְֶו,רַמָאָק
תBחָפBaְטְחLְָללBכָיBניֵאְו,רַמָאָקתַחַא
.םיLִלLְיִליְיָע,יbִַס'נaְ:םיLִלMְִמ
aְיֵרLְָו,אLBםיִטֲחtִיִקְפָנְו,ןֶהיֵחְס
יִאcְ.םיLִָדֲח'ייִליְיָעְו,eהיְיpַיִמהָרNֲָע
aַיִאאָה,רַמָאָקיֵדָדֲהkָיִאְו;אLָלL
kִzBיִאאָה,רַמָאָקתkָןיִלָעְנִנ:אzְןַנ.
ןַניִכְמָס:םיqִִנהNֲֵעַמe,ןֶהיֵלֲאֵמ
ןֶהיֵלֲאֵמןיִלָעְנִנןיֵאLֶןַמְזלָכְו.אqָיpִַא
ןַניLִיְיָחאָלְו,סֵנkָיִלםָתBאןיִחיpִַמ
cִיִליְיָעאָמְלkelְהeןיֵאְוkָןאLָלL
kִיzBְוסַח:תLָלBכםe'.aְַמqֶיֻדֵעתֶכBת
zְְרַא,ןַנaָאָיְבַקֲעדיִעֵהםיִרָבְדהָעaֶן
הָיָהאeה,םָתָהיֵנָתָקְו.'eכלֵאְלַלֲהַמ
אGְותֶרbִiBַהתֶאאGןיִקLְַמןיֵא,רֵמBא
הNֲֶעַמ,Bלeרְמָא.תֶרֶרְחLeְמַהתֶא
aְְרַכkְתיִמ,LִהָחְפLֶהָתְיָהaִריeLָםִיַל,
,םֶהָלרַמָא.ןBיְלַטְבַאְוהָיְעַמLְָהeקLְִהְו
ceִהאָמְגLְקeָה.cBָלןיִמdיָהeאBןָת
LִֶהLְקeיִנְו.ָהceהe.ַררַמָאaִהְייeהָד,
ןיֵאLֶ,הcַָנְתִנאָיְבַקֲעLֶםBלLְָוסַח
לַעתֶלֶעְנִנהָתְיָהe'.kְLֶכתֶלֶעְנִנהָרָזֲע
kָםָדָאלaְיֵבְרַעtְםיִחָסLֶַהwָלָהbָדBל
תַאְרִיְבeהָמְכָחaְדָחֶאםֶהaָןיֵא,בַרָו
םLֵלַע.ןיִכeעְמחַסtֶ:אָיְבַקֲעkַאְטֵח
LֶpִֵעַמְתC:tֶעְמחַסeaִלַע,בָע.ןיLֵם
Lֶריִטְקִהְו':בַרםָעָהB'.ַמLְַבְלעַמcB,
LֶHםיִבָלֲחבֵרָעְיאLְֶרָקלaָהֶזןaַםיִבָלֲח
Lְֶרָקלaָרֵחַאן:LֶiְאֵהkelBkְדָחֶא.kָל
.אָמְלָעaְהָסיִפzְ:ןaְָרָקלLֶןיִרeמיֵאָה
zBסֵפkeאָיְלeַלָהֶאְרַמMָהְו,ַחיִלeנאBןֵת
tBאלBןֶבֶאkְְגֶנcָd:אָמְעַטיאַמ.
LeהָרLֶkelָdkֶףֶסkֶאָמיֵניִא:ףֶס
cִאָמְלי.kְLֶהeןָקיֵרָהריִזֲחַמאeַקְמaֵל
בָהָזלLֶןָקיֵרריִזֲחַמcְןיִנְמיִז,אֵלnַָה
eַקְמaֵאֵלָמלLֶלkֶיֵלהֵוָהְו,ףֶסd
הָנBבְליֵכיִזaִָמץeח:)כLֶדaַwBןיִדיִרBמ
Lֶַהםֶחֶללtָםיִנ.LֶיָהeַמpִאןיִחיBןָת
םֶהָלeניִקְתִהְו,ןָחְלMeַהלַעםֶחlֶַהלֶצֵא
eכְמqִָיאLֶHיֵדkְ,בָחָרםיִיַלLeבBLַמ
;ויָתBנְפecָסְרְפִיְוםָלְצֶאLֶםֶחlֶַהלַע
LֶָעהָיָהNeיcְנָפBת,kְןיִמzֵהָבי
tְרeִמהָצMְריֵנeחBִמ:)לָהיֶתwַaָהָל
ןaֶתֶאטַחLְָו'ביִתְכe'.cִכCָליֵאְו
רַמָאְו,'Bגְו'ןֹרֲהַאיֵנeaְביִרְקִהְו,רָקaַָה
'eביִרְקִהְו',).איףcַ(הָגיִגֲחתֶכqֶַמaְרַמ
הָלwַaַָהלַעדnֵיִל,םcַָהתַלaַָקBז
Lֶhְעeהָנkְהepָה:LָיִמתַעְמpָdהBהָכָל
LֶHאaָלֶגֶר.kִהאָיְוָה:אָהיBהָכָל.
eלְפeְגzָאיִהאaְLִיֵהְליtֶַקקֶרnָא

.)נהָגיִגֲחַדאnַָקקֶרtֶיֵהְליaְLִיִקְפָנ'eביִרְקִהְו'ִמהָכָלBהְוהָלaַָק.)מהָקיִרְזeהָכָלBהְוהָלaַָקְוהָטיִחLְ,םָדeaְרְמֶאֶנתBדBבֲעעaְַרַא.):די(םיִחָבְזִד
eַאיאַמLְןיִתיִנְתַמןַניִעְמ,cְיִאkַtַהרֶדֵסיֵנְתיִמְללBַאיֵהןָתָכָלC,ַאְלאָתֲאאָהואָליִאLְןַניִעֻמ:'aְֶלֶמתַרְדַהםָעבָרC'.Lֶיָהekelָסֲעןeןיִק
aָבֲעBיִאלָבֲא:הָדtְןָקיֵרָהתֶאריִזֲחַמ.אָכaְיֵרLָאָל:א.cְִמkִמיBLִיֵלטיdִמ,יאַהiָדaַָקְליֵעaeיֵל,cְַהלַעןיִריִבֲעַמןיֵאnִרַחַאֵמהָוְצLֶaָתא
חַסtֶ).אכקףcַ(אָרְתaָקֶרֶפaְרַמָאcְןאַמְלאkָיִאcְ.ַחaְֵזnִַהלֶתBכְליִלkְַהביִרְקַמ,תַחַנaְהָכיִפaִLְאGְו,קBחָרֵמְל.הָקיִרְזaִחַסtֶאzַpָןאַמ:Bדָיְל
aִLְַרְו,הָכיִפaִִייLְאיִהלאֵעָמ,cְַמtִיֵלקיdיֶחָבְזםַדְו'ִמEִיMֵָפC'aְַמqֶסםיִחָבְזתֶכ(aְקֶרֶפaֵתיLַnְַלןיֵא.יאEְרָקaָןLֶvָיִרCַמzָהָנaְָצֶאaֶַאעlָא
אָמְלַא.'םָמcָ'אlֶָא:'Bגְו'רLBרBכCaְַא',ביִתkְרBכְבaִ.רַמֱאֶנאBGמcָ:יִלkְַהלkָתַקיִרְזיֵדְילַעםcָןzַַמתBנaְָרָקרָאLְלkָלָבֲא,דַבְלaִתאhַָח
:zִLְtֹCביִתkְאGְו'קֹרְזzִ'ביִתְכe,ןאkָאlֶָאהָרaַzBםיִמcָןzַַמםֶהָלeניִצָמאLֶH,הָמֵהaְרNְַעַמeחַסtֶַהלַעדnֵיִל.יִעְמLְzַיִמיnֵַניֵניִרֲחַא

הָלBעְו

,Cיֵרtָ).זנםיִחָבְז(ןָמBקְמeהֶזיֵאקֶרֶפaְ.הָלBעֵמהָקיִרְזהָקיִרְזאָיְתָא
.'eכחַסtֶףַא,עaְַרַאןֵהLֶםִיLְzַהָלBעהָמ,הָלBעֵמףַליֵנְו

eְמLַpֵַארַמָא,יaַiְֵכיִמְליִלהָמְליzַביִבָס'ב'aְעBביִבָס'הָל'aְַחhָוָה,תאe
ןַניִפְלָיאָלְדיִהְנcִ,י"ִרְלהLֶָקְו.ןיִדnְַלְמןיֵאְודָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנeLְהְל
,eניִצnָהַמaְדָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנMְִמ
רBכe;aְהיְיpַיִמדַחaְבַתkְאָלcְִמ
eֲעַמNֵרeחַסֶפcְיִאkָהָריֵזְגאLָףַליֵנ,הָו
LַtִעֵמריBהָל,cְןיֵאbְהָריֵזLָעהָצֱחֶמְלהָו(.
ביִתְכcִתאhַָחְוםLָָאכ"עcְ,י"ִררֵמBאְו
aְהe'ביִבָס',cְםָתָהןַניִרְמָאcְוָהeLְיֵנ
kְתeםיִבeLְלLָהkְתeןַניִפְלָי,םיִבaִש"ג
אLְzַָהְו.eהיְיpַיִמאָפְלָיהָלBעBאהָלBעֵמ
יֵנeLְהְלeוָהקיqִַמְדאָהריLַtִיֵתָא
kְתeַהםיִבaָןיִאkְדָחֶא,cִעַמְלeיֵטcְאָל
בַתְכִדאָיְמeדe,cְתָאהָוLָהָריֵזְגaִףַליֵנ
aְהe'טֵעַמְמאָק'ביִבָס,cְתיִאaְהe

bְהָריֵזLָהָו,kִיֵרָפְדLִתי:
בֵלBחַה

טפשמןיע
הוצמרנ

:זיהכלהםשאהמ
:טהכלהםשבומ
:יהכלהםשגזמ
:והכלהםשדחמ
ןידימת'להמה"פ'יימהטמ

:'בהכלה
השעמ'להמה"פ'יימונ

:זי'להתונברק
:םשזאנ

=
לאננחוניבר

חספהןיאקחצייבררמא
לשתותכשלשבאלאטחשנ
יאמםדאינבםישלשםישלש
והלוכיאןלאקפסמאמעט
תחאתבבלארשיוהדעולהק
ךכלההזרחאהזבואןיסנכנ
'יפאוםישלשםישלשילייע
תחכשמ]יגסימנןישמחב[
ידבעםישלשילייעדןוגכהל
הרשעילייעויקפנוהרשע
הרשעימנידבעוינירחא
.ינירחאהרשעילייעויקפנו
תותלד[ולעננהנוששימשי
ןמסנבםמצעמ]הרזעה
הנוששימשיו.םימשה
רמולכהרזעהתותלדןילעונ
ןילעונהרזעהתאלמתנשןויכ
.ידדהאוסמרילאלדתותלדה
]ו"ח[תוידעבןנתדאהו
הדנתנלאללהמןבאיבקעש
לכלעתלעננהרזעהןיאש
אטח'אריבו'מכחבםדא
)'וכו(לאללהמןבאיבקעכ
:איההטושפהעומשהלכ
הסיפתחקלשתוילכהו
רבדולונתישדעאמלעב
ובאצויכוארורצןוגכרחא
:ןינמהלעןהבדומעל
מ"שלארשיטחשינתקדמ
ונעידוהלאנתהאביכ
םינתונ:הרשכרזבהטיחשד
]מ"ש[ורבחלורבחוורבחל
'רשכלגרבאלשהכלוהד
ותו.אתרופידיינדאוהו
אלמהלבקינתקדמ'יעמש
ריזחהךכרחאוםדוקמ
שיקלשיררמאדאה.ןקירה
אלאתוצמהלעןיריבעמןיא
.אשירבעגפדהוצמםידקמ
'קירזוקרזינתקדאהימו
מ"שדוסיהדגנכתחא
רמאדיסוייבר'ינתמד
הילאקפנוהקירזב[חספ
חספדקורזתםמדתאדארקמ
:חבזמהלעםימדןתמ]ןועט

=
םלשהרואהרות

דַעתֶרֶמLְִמְלםֶכָלהָיָהְו)א
LֶדֹחַלםBירָֹשָעהָעaְָרַא
לַהְקלBkֹתֹאeטֲחLְָוהfֶַה
:םִיaְָרַעָהןיaֵלֵאָרְֹשִיתַדֲע

]ו,ביתומש[

הָחaְֵזnִַהןֵהkַֹהBריִטְקִהְו)ב
]אי,גארקיו[:ָייַלהMִֶאםֶחֶל
הָחaְֵזnִַהןֵהkַֹהםָריִטְקִהְו)ג
לkַָחֹחיִנַחיֵרְלהMִֶאםֶחֶל

]זט,גארקיו[:ָייַלבֶלֵח
Cֶלֶמתַרְדַהםָעבָרaְ)ד
eִחְמםֹאְלסֶפֶאְבzַזָרתBן:

]חכ,דיילשמ[

רBכְבBארLBרBכCaְַא)ה
kֶאבֶֹשBכְבBזֵערGא
םָמcָתֶאםֵהLֶדֹקהcְֶפִת
zִַהלַעקֹרְזnְִזaֵתֶאְוַח
ַחיֵרְלהMִֶאריִטְקzַםaְָלֶח
]זי,חירבדמב[:ָייַלַחֹחיִנ

CֶרֶילַעBתֹאטַחLְָו)ו
eקְרָזְוָיְייֵנְפִלהָנֹפָצַחaְֵזnִַה
aְַהןֹרֲהַאיֵנkֹתֶאםיִנֲהcָמB

:ביִבָסַחaְֵזnִַהלַע
]אי,אארקיו[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,אבתשרפאתליכמ)א
קרפתוידע.טיתוכרב)ב
אתפסות[)ג,והנשמה
,:טפתוחנמ)ד,]דקרפ
,ארקיותשרפםינהכתרות)ה
,]נ"שו:אלתוכרב[)ו
.גלףדאמוי)ח,:דיםיחבז)ז
.זלףדםיחבז)ט,]נ"שו[
,ג"מב"פתודמ'יע)י,]:ונ[
,:טצףדתוחנמןייע)כ
,ש"ייע:דצףדתוחנמ)ל
,.אי)נ,.גיףדםיחבז)מ
דתוחנמ)ע,].זלףד[)ס

.א"ע

םינויצותוהגה=
י"תכ(סיגמבןנתנל"צ]א
,ןוכנה"כו,י"ופדתוינשמו
לטלטלל"צ]ב:)ס"קד
ןכשש"שרןייעו,שאהארמ(
גכקתבשבאידהלעמשמ
ןמםינפלי"כ]ג:)דכק
:תיבהב"ערב]ד:)ס"ד(

י"שריטוקיל=
]אדומעלךייש[

ופסואלודיבוליאוהוברעתהב
ןנישייחדםושמ.]:דלםיחבז[
דחאםדלבקתנשרחאלאמש
אלוץראלךפשנ,םיחספהןמ
הקירזבירתשמאתשהו,קרזנ
ךפשנןלאמייקדסוכיאהד
הפצרהלעילכהןמםדה
.]ב"עטנתוחנמ[רשכופסאו
ויהםיקלחוםיקדתולקמ
תויהללחשחספבהרזעב.םש
.]ב"עגכקתבש[לוחבד"י

]אדומעלךיישכ"ע[

אלד.וריבחףתכלעודי
דכקתבש[תולקמילטלטמ
הרעקב.סיגמבונתנ.]א"ע
זסאמוי[ןריטקהותרשילכלש
תלעננהרזעןיאש.]ב"ע
.'וכולארשיבםדאלכלע
םהילעתלעננהתיהשכרמולכ
אלהפלהפהאלמתנשכונייהו
המכחבבושחםדאםלוכבהיה
תוכרב[איבקעכאטחתאריו
ביתכאלדמ.וריטקהו.].טי
ברעיאלשודבלעמשמריטקהו
ןברקיבלחםעהזןברקיבלח
.]י"כי"שר:טפתוחנמ[רחא
הבהלספ.הכלוההמש
האשעםאואןנברלהבשחמ
.אתרופדיינד.הלוספרז
.]:דיםיחבז[םילגרףושפשב
.תוצמהלעןיריבעמןיא
הנממרובעיאלהוצמבעגופה
םתרמשומאתליכמבןלאקפנו
תוצמהתאהיבירקתוצמהתא
ןשייתוץימחתשהלןיתמתאל
הוצמתאבםא.]א"עגלאמוי[
והליגמ[הנצימחתלאךדיל
חספאנתןאמ.]ב"ע
קוחרמהקירזלכו.הקירזב
חבזמלילכהןמקרוזשעמשמ
.]ןינמה"ד.זלםיחבז[קוחרמל
ביתכאלד.רמאנאלומד
.]םש[הידוחלרוכבאוקילדומד
.הקירזהקירזאיתא
הנתמחספדהקירזאיההו
קוחרמדוסיהדגנכאיהתחא
ןהשתונברקראשתקירזכאלו
,עבראןהשתונתמיתש
תכסמבוהלקיפמיארקמו
ףד(ןמוקמוהזיאקרפבםיחבז
ביבסהלועבביבסביתכדמ).זנ
שלשדםשאבביבסתאטחב
ןיאדחאכןיאבהןיבותכ
יתשוקוחרמהקירז,ןידמלמ
הנתמחספועבראןהשתונתמ
הכיפשתישירפדכקוחרמתחא
ךפושודוסיהלעדמועבורקמ
ביתכתונברקוהלוכב,םש
ןהיתונתמשתאטחמדבלהקירז
יביתכדכתונרקהלעעבצאב
ה"דם"בשר.אכקןמקל[יארק

.]ירבדלו

äå÷ãùìòéìåéðùîúàáéîåøéñòãéäöáøéæ"ìá"øéåñóåðòîéæ"ìðìá"òé"àùáèúù"ò


