
.זסםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

ןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצְמeןיִבLֶfָהָעELְָלLֵיאlֶָא
חַסtֶהֶז,הֶזיֵאְו,ןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמְטןיֵאְו
יnֵַנאָמיֵליִכָהיִא,יaַiֵַארַמָא.הָאְמeטaְאaַָה
,עָרBצְמרַמאֹילַאְוםיִתֵמיֵאֵמְטeבָזרַמאֹי
אlֶָא,ש"כאGעָרBצְמ,ַחLְzַlִֵמבָזרַמBאיִנֲאַו
ןיִבָזןיֵאְוןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצLֶnְהָעELְָלLֵי
eִמםיִתֵמיֵאֵמְטLְzַlְהֶז,הֶזיֵאְו,ןיִחtֶַהחַסaָא
aְטeיִכְו.הָאְמzֵַניִכָהאָמיnֵאןַנְתָהְו,י(tֶחַס
תBבָזְוםיִבָזnֶpeִמeלְכאֹיאGהָאְמeטaְאaַָה
רַמָאאlֶָא.]אןיִרeטetְלְכָאםִאְו,תBדְלBיְותcBִנ
בzBְכיִנןkֵםִא,אnַָקאָרwְִמםָלBעְל,יaַiֵַא
'Lֶפֶנָל','אֵמָטהֶיְהִייLkִיִאLיִא'אָנָמֲחַר
אeהיִכָהְל'Lֶפֶנָל'יאַהאָמיzֵיִכְו;יִלהָמְל
,יִנLֵחַסֶפְלהֶחְדִנcְאeהתֵמאֵמhְַה,אָתֲאַד
eהְיאGלBכָי,אָיְנַתָהְו)ב;אGןיִאֵמְטרָאLְלָבֲא
הָיָהLְֶוםיִתֵמיֵאֵמְטאlֶָאיִנLֵחַסtֶןיBNִע
aְֶרֶדCחְרBןיִבָז,הָקeצְמBןיִעָרeבBִניֵלֲעcBת
אָנָמֲחַרבַתָכL'cְֶפֶנָל';'LיִאLיִא'ל"ת,ןיִיpִַמ
חַסֶפְלהֶחְדִנLיִא,רַמָאָקיִכָהאlֶָא;יִלהָמְל
LֵיִצןיֵאְויִנaeחַסֶפְלהֶחְדִנרLֵֶא,יִנlָיִדְבָעא
aְטeיִציִדְבָעיִכְו,הָאְמaeרaְטeהָאְמ,aִאֵמְט
בַררַמָא.יִדְבָעאָלתBאְמeטרָאLְלָבֲא,תֵמ
,רeטBtָתvָיִחnְִמםיִנְפִלסַנְכLֶpִעָרBצְמ,אcְָסִח
Lֶpֶארַמֱא('aֵָידָדLֵחִמבeַלץnַמהֶנֲחBLָבB'
)'aֵָידָדLֵַבְל,'בcBֵיLֵחִמ';בeַלץnַהֶנֲח
,dיֵביִתיֵא.הNֲֵעַלBקzְִנבeתkַָה,)]ב'BבBLָמ
.םיִעaְָרַאB,aְתvָיִחnְִמםיִנְפִלסַנְכLֶpִעָרBצְמא
,ןָתvָיִחnְִמםיִנְפִלeסְנְכLֶpִתBבָזְוןיִבָז
aְְרַאaָב)ג.םיִעeמתֵמאֵמְטezָיִלרkָהֵנֲחַמְלסֵנ
leיִפֲאאlֶָאeרְמָאדַבְלaִתֵמאֵמְטאGְו,הiִָוְל
תBמְצַעתֶאהLֶֹמחiִwַַו')ברַמֱאB,Lֶpֶמְצַעתֵמ
אָיְנַתcְ,איִהיֵאB.zַpָתvָיִחְמnBaִִע,'nBִעףֵסBי
ןיִאֵמְטeהְיאLֶH,בLֵֵיcBַבְל)ד,'בLֵֵידָדaָ')א
יֵאֵמְטeןיִבָזeהְילBכָי.nBִעןיִבBLְיםיִרֵחֲא
רַמBלדeמְלzַ,תַחַאהֶנֲחַמְלןיִחLְzַlְִמםיִתֵמ
הֶנֲחַמןzֵיִלג)ה,'םֶהיֵנֲחַמתֶאeאnְַטְיאGְו')ג
רֵמBאש"ר.הָדeהְייaִַריֵרְבcִ,הֶזָלהֶנֲחַמeהֶזָל
ןִמeחLַlְיִו')גרֵמBאאeהיֵרֲה,CיִרָצBניֵא
,'Lֶפֶנָלאֵמָטלֹכְובָזלָכְוַעeרָצלkָהֶנֲחnַַה
,בָזיֵאֵמְטרֵמָאֵילַאְותֵמיֵאֵמְטרֵמָאֵי]א[
Bלןzֵיִל,בָזרַמֱאֶנהnָָל,ש"כאGןיִבָז,ןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמְטרַמBאיִנֲאַו
ןיִעָרBצְמ,ןיִחLְzַlְִמןיִבָזרַמBאיִנֲאַו,עָרBצְמרֵמָאֵילַאְובָזרֵמָאֵיְו;הiִָנLְהֶנֲחַמ
GאkָלLֶkֵָל,ןnָצְמרַמֱאֶנהBיִל,עָרzֵלןBהֶנֲחַמLְיִלLִתי;kְLֶהeאאBרֵמ
'aֵָידָדLֵַה,'בkָתeִנבzְקBֲעַלNֵחיאַמ.הeיֵרְמdcְִמבָזhְתֵמאֵמ,Lֶkֵטןeהָאְמ
יLִיִלLְהָאfַָהןeעָטןLֶkֵ,רeמָחתֵמאֵמְט,הaַָרcְַא,BפbeִמויָלָעהָאְצBי
eLְַרְל'אֵמָטלֹכְו''אֵמָט')גאָרְקרַמָא.יִעיִבaBאֵמְטתLֶמָחבָזְו,ץֶרeִמרhְאֵמ
Lֶץֶר.eחיאַמeיֵרְמd,kְַא,ןָרָמֲאַדcְַרaָה,LֶמָחץֶרeרLֶkֵַטְמןnֵאaְאBיִרְמָא.סֶנ,

kִי

יֵאֵמְטe,הָרָזֲעָהןִמ.ןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצְמeןיִבLֶfָהָעELְָלLֵיאlֶָא
ןיBNִעתֵמaְןיִאֵמְטרaeיִצבBרkְLֶ.הָאְמeטd:aְָכBתְלםיִסָנְכִנםיִתֵמ
tֶחַסaְטeןיִבָזְו,הָאְמeצְמBןיִעָרLֶaָצְמ:ןיִחְדִנןֶהBמָחעָרeִמרfָב,eַקְלnָן
ןַניִקיְיָדיִכnֶpe.cְִמeלְכאֹיאG:הiִָמְתe'.aִכהֶזהֶזיֵאְו:dיֵרְמeחLֵרָפְמ
אֵמְטaִ,ןיִחְדִנרaeיִצןיֵאְוהֶחְדִנLיִא
יLkִיִא'יaֵַגcְ,ןַניִקיְיָדcְאeהLֶפֶנ
,'Lֶפֶנָל'אlֶָאביִתkְאG'אֵמָטהֶיְהִי
eֵדיִדְבdcָיִא'ןַניִקיְיL'יִצאָלְוaeר,
'eחLַlְיִו'ִמיִאcְ,ףיֵלָיםָתָהֵמאָמְלַא
kִַנבָז,ל"רְדnֵיִליLְzְֶא:יֵרlָעְלאBםָל
הֶחְדִנLיִא'ןַניִקיְיָדְדִכְו.אnַָקאָרwְִמ
אָמיֵאEְלאָיLְַקְדe,'ןיִחְדִנרaeיִצןיֵאְו
ןַניִטֲעַמְמcִאָקieִדcְכ"א,אGלָלkְרaeיִצ
,ןַניִטֲעַמְמאָרְמeחְלאָניcִיאַהֵמרaeיִצ
יֵטeעַמְל'Lֶפֶנָל'בַתkָאָתְכְליִהיאַמְל
,םָתְסהָאְמeטבzBְכִל,ןיִעָרBצְמeןיִבָז
cְִנLְעַמcִטלָכְבeאְמBהֶחְדִנדיִחָית
כ"עcְ,אzְָנezַwַהְלתיֵלרaeיִצְויִנMֵַל
,אָתֲאןיִעָרBצְמeןיִבָזיֵטeעַמְל'Lֶפֶנָל'
eמְחַאְלeהיְיַלֲעיֵרe,ַגְליִאְוaֵיִציaeרGא
תַאְמeטְבcִרַמיֵמְלe,eהיְיַלֲעeריִמְחַמ
אlֶָאןיִחְדִנרaeיִצןיֵאcְאeהתֵמ
לָבֲא,הָאְמeטaְןֶהיֵחְסtִןיBNִע
aְטeיִפֲאתַעַרָצְוהָביִזתַאְמleיִצaeַנרnֵי
ת"כְו.eהיְיַלֲעריִמְחַמןאַמיaֵַגְל,ןיִחְדִנ
רַמָאָקְו,eהיְיַלֲעריִמְחַמדיִחָייaֵַגְל
ןיִמeלdzַLְיֵלתיִאcְאeהLֶפֶנאֵמְט
רַהְטִנleיִפֲאעָרBצְמeבָזלָבֲא,יִנMֵַל
aַMֵיֵלתיֵליִנdzַwְַנzָאaְַתLְלeןיִמ,
יִנLֵחַסֶפְלןיִביiַָחeהְיאGלBכָיאָיְנַתָהְו
LיִאLיִא'ל"ת:'eכLֶפֶנאֵמְטאlֶָא
kִַמ,'אֵמָטהֶיְהִייLְעַמkָטלeהָאְמ,
Lיִא'נ"א,אLָיֵרL'aְֶפֶנָל'ביִתkְאָלcְִמ
kִִייbַעaְְרְדיִמְלמ"ש,'תֵמLֵיdaְְנַאtֵיd
כ"עאlֶָא,יִלהnָָל'Lֶפֶנָל',אeהdיLְֵפַנ
אָרְמיֵמְלe,אָתֲאיֵלweַאְלרaeיִצְדאָטeעיִמ
cְֶאןיִחְדִנןיֵאlָעאBNִןיaְטeהָאְמ,
eה"שמkְֶפֶנָל'ביִתL',רַמיֵמְל
cִטְבeהתֵמתַאְמeאcְַאwֵהיְיַלֲעליe,
םיִנְפִל:אGתַעַרָצְוהָביִזלָבֲא
,aָdסֵנkָיִלרַסֱאLֶpֶהvָיִחְמ.Bתvָיִחnְִמ
cְניְיַהeחֵמםיִנְפִלBתַמkִָייֵרָעלNְלֵאָר,
kִַקְלרַמָאְדnָצְמ'ןBִמעָרLְzַlֵחַחeץ
תBקְלnִַמ.רeטtָ:'לֵאָרNְִיהֵנֲחַמְל
cְ'Gַטְיאnְאeִנ:'םֶהיֵנֲחַמתֶאzְקB
,ביִתkְואָלרַתaָואָלcְג"עאְו.הNֲֵעַל
ואָל')ול"יקcְ,אָתֲאיֵואָליֵקzeַנְלכ"ע
LֶpִיzֲָעַלקNֵלןיֵאהBויָלָעןיִק',cְיִא
dיaֵבַתkָאָה,ת"לְוהNֲֵעdיֵנeעְטַאְל
.'הֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו'אָניִרֲחַאהNֲֵע
eקzְִנאGםיִתֵמיֵאֵמְטeןיִבָזלָבֲא
,יִביִתkְיֵריֵתְיהNֲֵעcַג"עאְו,הNֲֵעַל
kָיִמְלדַחְודַחלlְיֵתdִמcְיִרLaְיֵרְפִס.
עַגpֶַהרLֲֶאיֵמְילkָ'ביִתkְיאַהְבcִ,דBעְו
aB'גְוBַמ,רֵמLְעַמkָויָמָילaְ'דָדָב
אֵצֵיְורBזֲחַיסַנְכִנְורַבָעםִאcְ,יֵאָק'בLֵֵי
לkָ'ןַניLְִרָדְדkִ,רֵחַאLֶנBעaBןיֵאְו
תֶכqֶַמaְהָרֲעpַַהתֶאסֵנBאcְ'ויָמָי
רֵזְחַהְודBמֲעaַויָמָילkָ').וטףcַ(תkBַמ
ץeח,cָdַבְלהָרָזֲעָהןִמאlֶָאןיִחLְzַlְִמןיֵאןיִאֵמhְַהלLֶkָ,]גןnַָקְלִדkְ,הiִָוְלהֵנֲחַמaְסֵנkִָלרeסָאcְ,תִיaַַהרַהBתvָיִחְמ.בָז:יֵואָלְלdיֵלןַניִקzְַנְמe,'יֵאָק
תַמBחְלץeח)זתִיaַַהרַהלkָ.הiִָוְלהֵנֲחַמ:ריִעָהלekָניְיַהcְ,לֵאָרNְִיהֵנֲחnִַמףַאַחLְzַlִֵמעָרBצְמe,תִיaַַהרַהֵמףַאןיִחLֶnִLְzַlְיִרֶקלַעַבeבfִָמ
ןיִבBLְיםיִרֵחֲאןיִאֵמְטeהְיאLֶH:תיLִיִלLְהֶנֲחַמBלןzֵיִלאlֶָא,הNֲֵעַלאָרְקdיֵליֵתיְיַמאָלcְאzַpָאkָיִאcְ.איִהיֵאzַpָ:הָיָהיִוֵלהLֶֹמnB.eִע:הָרָזֲעָה
eאnְַטְיאGְו'ל"ת,תַחַאהֶנֲחַמְלןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמְטeןיִבָזeהְילBכָי:ןkelִָמרeמָחאeהLֶעָרBצְמלBLֶחLִleְלeנְדַמָל,םיִתֵמיֵאֵמְטeןיִבָזןBגnB.kְִע
,'הֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו',יִביִתkְתBנֲחַמיzְֵרzַםָתָהְו,דָחֶאְודָחֶאלָכְלהֶנֲחַמעַמLְַמ,]ד'הֶנֲחַמ'ביִתkְאָלcְִמ.הֶזָלהֵנֲחַמeהֶזָלהֶנֲחַמןzֵ,'םֶהיֵנֲחַמתֶא
,BאיִצBהְלתיLִיִלLְהֶנֲחַמBלןzֵיִל'הֶנֲחnַַלץeחִמ'יאַה.CיִרָצBניֵא:תיLִיִלLְהֶנֲחַמBלןzֵיִלעָרBצְמcִ'הֶנֲחnַַלץeחִמ'יאַהְו,'םeחzְLַlְהֶנֲחnַַלץeחִמ'
cְכelְהeיִקְפָנםָתָהֵמ,cְכ"עkelָמֲחןeִמהֶזםיִרfֶהaְטeאְמBןֶהיֵת,cְהיִא[kelְהeLָוeנֲחַמןַיְנִעְלBְכִל,תzBבLִיleַחaַwַאָנְעַדָיאָנֲאַו,לkָלLֶkֵןcְמָחeר
aָיֵעLִיleַח,eִמcְהְניִבְתַכekelְהe,מ"שLִיleחBLֶהֶזלGאkְLִיleחBLֶבָז:הֶזלGַקְל.ש"כאnֵיdtָיֵרCחיאַמeיֵרְמdcְִמבָזhְַרְל:תֵמאֵמaBאֵמְטת
Lְֶל.ץֶרLִיleהְו,ַחeַהאcִַלןיpBַעֵגaִַמיֵאֵמְטלָכְוהָליֵבְנbָןָויֵכְו,עcְִרבַתָכaeַמיֵאֵמְטִלאָיbָיִרְטְציִאאָלעCְכיִמְלzַבָזב,cִַמריִמֲחhְאֵמLֶץֶר,Lֶיֵרֲה
תBנaְקֶרֶפaְהcִָנתֶכqֶַמaְרַמָאְדkִ,)חהָציִפְקBאיִלBחBאהLְzִֶמeלָכֲאַמתַמֲחֵמהָאָרםִא,סֶנBאתַמֲחֵמאhַnִֵמBניֵאבָז:BפbeִמויָלָעהָאְצBיהָאְמeט
keםיִת)cִַמ').הלףaְNָרBאתַמֲחֵמאָלְוBסְנB':*(eְמLַpִןַני,kִיאַהיbַַטבָזאָנוְוneַניֵיnִֵמיhַnֵא.kְגBטןeיֵאֵמְטתַאְמLֶץֶרLֶניֵאBֶאlָטאeבֶרֶעתַאְמ

בָז בדומעלךייש)*

עַגpֶַהרLֲֶאיֵמְילkָ'ביִתְכcִסֵרְטְנLaַweֵריtֵ.הNֲֵעַלBקzְִנבeתkַָה
aB',ַמLְעַמcְיִנzeהואָלקeא,kָויָמָילaֵָידָדLֵב,Lֶרַבָעםִא

.'ויָמָילdkָָחLַlְְללַכeיאB'Gמkְ,רֵחַאLֶנBעaBןיֵאְואֵצֵיְורBזֲחַיסַנְכִנְו
הLְָקִהדBעְו.םיִרָפְסaִאָרְקdcִיLֵיֵריֵיeתיֵאְלל"הןkֵםִאcְ,י"ִרְלהLֶָקְו

dָחLַlְְללַכeיאָל'cְ,יֵמָדאָלcְא"ָביִר
kַָמ'ויָמָילLְעַמcְיֵלkֶָאואָלאlָא
kְLֶnְLַlְָחdkָאָלאָכָהלָבֲא,ויָמָיל
יאַהcְי"רואְו.יִכָהאָרwְִמעַמLְַמ
ואָלרָאkִLְיֵוָהאG'הNֲֵעַלBקzְִנ'
רַחַאבeתkָהNֲֵעָהLֶ,הNֲֵעַלקzָיpִַה
ואlַָהןwֵַתLֶlְעַמLְַמ,eCמָסaְואlַָה
aָא,kְמB'GתאBריִתeִמnֶpeַהְוpBרָת'
םֵאָהחwִַתאB'Gמְכe,)ביתBמLְ()ט'Bגְו
,)בכםיִרָבcְ()י'חzְLַlַַחLַlֵםיִנaַָהלַע
,הNֲֵעַלBקzְִנבeתkַָה,פ"האlֶָא°
cְןָויֵכcְַהלָכhְיָהםיִאֵמeaְִו'לַלְכGא
עָרBצְמaִטַרֵפe,'םֶהיֵנֲחַמתֶאeאnְַטְי
aִמְצַעיֵנְפBֲעNֵהְלאָתֲא,הBאיִצBִמkְלַל
BנzְיִלְוואlַָהןִמBקzְַנְלםיִרֵחֲאָה
aֲַעNֵאָכיֵהלָבֲא,הLֶניֵאBkָתeַהבlָוא
תֶאןַניִקzְַנְמאָל,דָחֶארָבcָלַעאlֶָא
.הNֲֵעַוואָלaְיֵוָהאlֶָא,הNֲֵעaַואlַָה
םִאיֵקְליִלאָליnֵַניִרֶקלַעַבcְ,הLֶָקְו
BקzְִנבeתkַָהB,Lֶתvָיִחnְִמםיִנְפִלסַנְכִנ
.'הֶנֲחnַַלץeחִמלֶאאָצָיְו'ביִתְכcִ,הNֲֵעַל
,הNֲֵעיֵרzְאkָיִאאָרְקדַחaְאָכָהcְ,ל"יְו
'aֵָידָדLֵחִמ','בeַלץnַמהֶנֲחBLָבB'.
יpֵַהְמאָלcְהֶאְרִנ)כהNֲֵעקzeיִניאַהְו
,בfִָמעַרbָאָלcְ,תיLִיִלLְהֶנֲחַמaְאlֶָא
הֶנֲחַמְלקzeיִניֵמְקBאְלאkָיִאְוליִאBה
LְיִלLִתי,eהֵנֲחַמְבLְַחהָניִכiָביkָתֵר,
cְִמעַרָגאָלnְחeqַרkִteַמןֵכְו.םיִרLְעַמ
aְקֶרֶפkַָהלtְסeבלםיִחָבְז(םיִל:(,cְרַמָאָק
יִכיֵההָאיdaִָמLְתָצְקִמaְהָאיaִיִאְו'
יִדיִאְויִדיִא,תBנBהְבִלdיֵדְיליiֵַעְמ
,Cָנheִמe,ל"א,אeהתֵרLֶiֶLaBkָהNֲֵע
.'BיְרִקְלרezַהzBְעַרָצְלרezַהְוליִאBה
הָדeהְייaִַרkְאיִהַהcְיֵחְדיִמְלאkָיִאְו

cְָחאָלLֵיֵלביdַקְלnָיִנןzeֲעַלקNֵה:

.'eכeסְנְכLֶpִתcBִניֵלֲעBבeןיִבָז
'תcBִניֵלֲעBבe'סֵרָגאָלא"ָביִר

aַןיִבָזיֵדֲה,cְַקְלןַניִרְמָאאָהnָלן('aBלֵע
אzְָפֶסzBַבe,'תBנֲחnַַלתֵמאֵמְטkִהcִָנ
ןLֶkֵ,בָזְדאָרְמeחיאַמ:dיֵתיֵל
יֵצָמהָוֲהcַה"ה.BפbeִמהָאְצBיהָאְמeט
יִלְכeבBLָמeבLְkִָמאnֵַטְמןLֶkֵרַמיֵמְל
dיֵלאָחיִנאlֶָא,ןnַָקְלִדkְ,טqֵיֶהaְסֶרֶח
eהְלרַמיֵמְליֵצָמאָלcְיֵרְמeחטַקְניִמְל

aְמָסeCbַaֵחיBרֶמaְִמבָזaִצְמBעָר:
kִי
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=
םלשהרואהרות

aBעַגpֶַהרLֲֶאיֵמְילkָ)א
בLֵֵידָדaָאeהאֵמָטאָמְטִי

:BבBLָמהֶנֲחnַַלץeחִמ
]ומ,גיארקיו[

תBמְצַעתֶאהLֶמחiִwַַו)ב
ַעLְaֵַהיnBkִִעףֵסBי
לֵאָרְֹשִייֵנaְתֶאַעיLְaִִה
םיִהGֱאדֹקְפִידֹקtָרֹמאֵל
תֶאםֶתיִלֲעַהְוםֶכְתֶא

:םֶכzְִאהfִֶמיַתֹמְצַע
]טי,גיתומש[

לֵאָרְֹשִייֵנaְתֶאוַצ)ג
לkָהֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו
אֵמָטלֹכְובָזלָכְוַעeרָצ
הָבֵקְנדַערָכfִָמ:Lֶפָנָל
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zְLַlְחeְוםGַטְיאnְאeתֶא
ןֵכLֹיִנֲארLֲֶאםֶהיֵנֲחַמ

aְתBג-ב,הרבדמב[:םָכ[

=
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :זס

kִיאַהיbַַנבָזאָנוְוnֵַטיneַטְמיֵיnֵיaְאBסֶנ,
kִהבַרְדeא,אָנ(cְהבַררַמָאeִאְראאָנiָאִרהLBהָנ
LֶַטְמבָזלnְהָאaְאBחיאַמ.סֶנeיֵרְמdcִצְמBעָר
רeסָאְוהָמיִרְפeהָעיִרtְןeעָטןLֶkֵ,בfִָמ
aְַתLְיִמLַהnִhַָא,הcְַרaָמָחבָז,הeר,Lֶkֵא[ן[
סֶרֶחיִלkְאnֵַטְמeבBLָמeבLְkִָמאnֵַטְמ
aְיֶהqֵַרְל'בָזלָכְו''בָז')אאָרְקרַמָא.טaBתaַלַע
,dיֵרְמeחיאַמe,יִרֶקלַעaִַמרeמָחעָרBצְמe.יִרֶק
kְַא,ןָרָמֲאַדcְַרaָה,aַמָחיִרֶקלַעeרLֶkֵַטְמןnֵא
aְַמMֶהe.°ָלרַבָסdkְַרaִב,ןָתָני(cְןָתָנ'ראָיְנַת
תַמיִתֲחkַ)גCיִרָצבָז,לאֵעָמLְִי'רםMeִמרֵמBא
tִַאָהיnְָוב,הGהאBדeלBיִאְו;םיִמָכֲחzְַקL
.יִלהָמְל'ַעeרָצלkָ'ְו)א.בָזְליִרֶקלַעdaַיֵל
.'ַעeרָצלkָ'יnֵַנביִתkְ,'בָזלkָ'ביִתְכcִיֵדיְיַא)ד
אeהַה.ןBעְמLִיaִַררַמָאָקריLַtִ,הָדeהְייaִַרְו
לBכָירֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר,אָיְנַתְדִכְל)הdיֵליֵעaָיִמ
cָקֲחeןיִבָזeצְמBסְנְכִנְוןיִעָרeהָרָזֲעָלaְחַסֶפ
ל"ת,ןיִביiַָחeהְילBכָי,הָאְמeטaְאaַָה
לֹכְובָזלָכְוַעeרָצלkָהֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו')א
ןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמLֶhְהָעL';aְLֶָפָנָלאֵמָט
םיִתֵמיֵאֵמְטןיֵא,ןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצְמeןיִבָז
רַמָא.ןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצְמeןיִבָזןיֵאןיִחLְzַlְִמ
עיiַַסְמ,יִרֶקלַעaַתaBַרְל'בָזלָכְו''בָז')ארַמ
אGתlBיִחְמןָנָחBיר"אcְ)ו,ןָנָחBייaִַרְלdיֵל
יLְzִֵלץeחַחLְzַlִֵמיִרֶקלַעַבe)ז,cְLeַקְתִנ
יאַמ;ץֶרLֶעbַַמkְיִרֶקלַעaַ)ח,יִביִתיֵמ.תBנֲחַמ
,םָתָאְמeטְל.םָתָאְמeטְל,אG.םָתBנֲחַמְל,ואָל
תַאְמeטיאַהְוdיaֵביִתkְבֶרֶע)בתַאְמeטיאַה
,אG.םָתBנֲחַמְלואָלאlֶָא,dיaֵביִתkְבֶרֶע)ג
לַעַבcְ,ןָלעַמLְַמָקאָהְו,םָתָאְמeטְלםָלBעְל
אnֵַטְמץֶרLֶעbַַמהַמג,ץֶרLֶעbַַמkְיִרֶק
aְאBףַא,סֶנaַַטְמיִרֶקלַעnֵאaְאBיִביִתיֵמ.סֶנ,
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תַאְמeטאlֶָאaָdןיֵאLֶ,הָנLBאִרהiִָאְרaִןBגkְ.סֶנBאaְאhַnִֵמיnֵַנבָז
רLֲֶאַובfַָהתַרzBתאֹז')וטאָרְקiִַו(ביִתְכcִ,)טעַרֶזתַבְכLְִלzַwַLיִאcְ,בֶרֶע
zִֵמאֵצnֶpeLִניְיַהְו,'עַרֶזתַבְכeִאְרiָאִרהLBהָנ,cְהָנְמאָלaֵיdaְיאַה
הlָיִגְמaִןַניִרְמָאְדkִ,אָרְקִדאָניָיְנִמרַתaָןַניִלְזָאcְ,הָביִזאָדֲחאlֶָאאָרְק

)cַַההָנָמ').חףkָתeבLְzַםִיeאָרְקB
יאַהֵמ.סֶנBאaְהָאnְַטְמ:'eכ'אֵמָט
,אָנeהבַרְלdיֵלאָקְפָנdיֵפwֵLbeיֶה
הָאָרםִאסֶנBאaְאnֵַטְמיִרֶקהַמ
יִרֶקיaֵַגcְ,הLְzִֶמeלָכֲאַמבBרתַמֲחֵמ
הָנLBאִרהiִָאְרףַא,אָטeעיִמביִתkְאָל
LֶַטְמבָזלnְהָאaְאBז.סֶנBבcBהֶמ
הָמcBעַרֶזתַבְכLִ,תֶרֶזneַההָציaֵןֶבBלְל
.הָעיִרtְ:)יתֶרֶזeמdָניֵאLֶהָציaֵןֶבBלְל
tְאֹרָהתַעיִרL,bִיceלNֵרָעי:tְהָמיִר.
aַaְסָאְו:םיִדָגeרaְַתLְיִמLַהnִhָה.
kְַו(ביִתְכִדiִָיְו')דיאָרְקLַחִמבeלֳהָאְלץB',
רַמָאcְןאַמְל.LְzBִאאlֶָאBלֳהָאןיֵאְו
aְמBןָטָקדֵע)cִַחיֵמיִלו"ק):זףleטB,
יֵמְירַמָאcְןאַמְלe;אָבeטאָרְמeחאkָיִא
אָהיִמאָרְמeחה"פא,אָקְוBcַרְפָס
יִדיִמרַסzְיִמאָלבָזleיִאcְ,איִה
aְַתLְיִמL:ע.בָזBNִֶמהLְkָבBeמBLָבB
aBַעֵגpBַהםָדָאאnֵַטְלהָאְמheַהבַא
,)כויָלָעLֶםיִדָגaְאnֵַטְלהָרeמֲחהָאְמeט
;בaַnִLְkָםיִדָגaְַהeעְגָנאLֶHפ"עא
תַרBתaְאָיְנַתcְג"עא,עָרBצְמלָבֲא
kֹע')לםיִנֲהBNִֶמהLְkָבeמBLָואָל,'ב
אnֵַטְלםָדָאאnֵַטְלהָאְמheַהבָא
aְֶאםיִדָגlַָטְלאnֵןיִלָכֳאאeַמLְןיִק:
eַטְמnֵאkְסֶרֶחיִלaְיֶהqֵט.cִביִתְכ
בfַָהaBעbִַירLֲֶאסֶרֶחיִלְכe')וטאָרְקiִַו(
לBכָי')מםיִנֲהkֹתַרBתaְאָיְנַתְו,'רֵבMִָי
אֵהְיויָרBחֲאֵמבfַָהaBעַגָנleיִפֲא
'aBעbִַירLֲֶא'רַמBלדeמְלzַ,אֵמָט
eַהְלlָהןeאאBֲא'רֵמLֶרzְבeMַלaB',
ףַא,Bריִוֲאֵמןlַָהְלרeמָאָה'aB'הַמ
'aB'מָאָהeרkָניֵאןאBַטְמnֵאaְַמbָע
eנְדַמLֶlָרַחַאֵמ,ןkֵםִא;Bריִוֲאֵמאlֶָא
LֶnְַטnֵאאBתBריִוֲאֵמB,ֲא'ל"תהַמLֶר
הָמaBeקַלָחהֶמeL,eריaB'',tֵעbִַי
בfַָהתַאְמeטaְסֶרֶחיִלְכaBaִףיִסBה
אeהBLֶעbַָמaְ',תBאְמeטרָאaִLְִמ

kְכelB,איֵוֱהBיֶההֶזרֵמqֵטB':eְמLַpִַרְל'בָזלָכְו''בָז'ןַניaBיִרֶקתkְבָז,
,עָרBצְמCיִרְטְציִאאָל,תBנֲחַמיLְzִֵלץeחַחLְzַlֵיִליִרֶקלַעaַיaֵַרְתיִאcְןָויֵכְו
cְמָחeִמרaַיִרֶקלַע:eחיאַמןַניִכְרָפeאָרְמ,kְןָויֵכְו]א.ןָרָמֲאַדcְאָל
.eהMֶַמe':aְכאaַָרcְַא,תיLִיִלLְהֶנֲחַמBלןzֵיִלאָנָמֲחַרdיֵבְתַכְוCיִרְטְציִא
kְְרַחןיֵעcָלeaְחָפBִמתkָןא,aְַמqִֶנתֶכcָה)cַמף.(.eצְמBעָרLִעיeרBkִסיִרְג,
aְתBתַרkֹנםיִנֲה(:kַתַמיִתֲחtִַאָהיnָה.kְבֶקֶנתַמיִתְסיֵדtִַאיnָתB,ףיֵלָיְו
לַעzַwַLaַיִאְו:):גמףcַ(הcִָנתֶכqֶַמaְ]ב'BבBזתֶאBרaְNָםיzְִחֶה'ֵמdָל
תַבְכnֶpeLִִמאֵצzֵרLֲֶאַובfַָהתַרzB]גהֶיְהzִתאֹז'ביִתְכִדkְ.בָזְליִרֶק
עָרBצְמאָמְלַא;יִרֶקלַעaַףַא,הnַָאָהיtִתַמיִתֲחCkַיִרָצבָזהַמ,)ס'עַרֶז
הֶנֲחַמBלןzֵיִל,Cיִרְטְציִאיִכְו,אeהLֶלָכcְאָכְריdtִיֵלאָלְזָאcְ,רeמָח
LְיִלLְִו:תי'kָל'.cִביִתְכbַaֵצְמיBיאַמ,עָר)kַָרְמ)לaֵיbַaֵיcִצְמןיBעָר:
Lַtִררַמָאָקרי'LִעְמBן.cְַמtִיֵלקיdהַהֵמeאָרְקאcִןיLִיleָלְו,ןיִחnָיִלה
אֵמְטִלeהְניwֻLִַאְל,יֵתָארֶזֶעיִלֱאיaִַרְדִכְלבָזְוַעeרָצ.אeהַה:אָניִרֲחַאאָרְק
eהְליִרLְzְיִאאָלcְג"עאְו,הָאְמeטaְאaַָהחַסֶפaְתֵרkָיִהַהןִמBרְטָפְלתֵמ
אaַָהחַסtֶןBגkְ.ןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמְטןיֵא:cָLְקִמתַאיִבaְהlִָחzְַכְל
aְטeהָאְמ,cְיִאLְzְרe)ַכְלםיִתֵמיֵאֵמְטzְִחlָהkְLֶרBַהבvִיaeםיִתֵמיֵאֵמְטר,
kְיִא'ביִתְכִדL'כְוe'ד[(,kְליֵעְלִדaִLְְעַמzִןיִבָזןיֵא:ןיeצְמBִמןיִעָרLְzַlְןיִח.
LִיleאִרָהןָחLBןaְתֵרָכ;eהיִמeַכְלzְִחlָהGיִאאLְzְרe,cְֶפָנָלאֵמָט'אָהL'
bַlִאָנָמֲחַריcְיִצןיֵאaeאָה,ןיִחְדִנרaִLְטרָאeאְמBהיִמ,ןיִחְדִנתeיִנֲהַא
יlֵיִמיzְֵרzַיֵנָה.cְLeַקְתִנאG)א(תlBיִחְמ:תֵרkָיִהַהןִמןָרְטָפְלאLָיwֵיֶה
Lַהְניִעְמekִַרֵמיֵדָדֲהיaֵיd,הְניִרְמַאיֵדָדֲהיִכְוe,יִחְמlBתeרָעְמBת
LֶlְהָרָזֲעָהתַחַתGַקְתִנאcְLeaִדְקeMַהָרָזֲעת,eִמיִרֶקלַעַבLְzַlֵכַחe'.
בָזkְהָעְבLִאֵמָטןיֵאcְ.ןָתָאְמeטְל:בָזְלzַwַLיִאאָהcְ,אָתיְיַרekַaָניְיַהְו
תַבְכnֶpeLִִמאֵצֵתיd.'kִיaֵביִתkְאָיְדֶהaְבֶרֶעתַאְמeט:תֵמאֵמְטִכְו
ויָלָעלַפָנםִא.סֶנBאaְאnֵַטְמץֶרLֶהַמ:)וטאָרְקiִַו('Bגְו'םִיaַnַץַחָרְועַרָז
Lֶַטְמ:תֵמץֶרnֵאaְאBסֶנ.kְגBרתַמֲחֵמהָאָרםִאןBלָכֲאַמבeִמLְzֶה:
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kִיאַהיbַַנבָזאָנוְוnֵַטיneַטְמיֵיnֵיaְאBסֶנ.zֵַמיdַרְלLְaָ"ַא,אkַzִיLֶץֶר
ןַניִמְקBמןָתָניaִַרְכcִ,בָזaְןkֵןיֵאLֶהַמ,הLָָדֲעַכaְאnֵַטLֶnְ,רeמָח

חָכeמְדkִ,סיִרְגkִִמleיִפֲאיֵפְטיֵוָהcְ,הnַָאָהיtִתַמיִתֲחיֵעָבd,cְָל
aְמָסeC.י"רואְוcְיָהםִאeַפְמfְָדֲעָהןיִרLָיהֶיְהִיהBתַמיִתֲחֵמרֵתtִי
ץֵרָתְלהֶאְרִנְו.קַחBדְו.)עסיִרbְִמeהnַָאָה
cְיִאkָיתֵמאֵמְטרַמיֵמְלאBַחיִכ
cִַכְבfַיִכְו.תִיtָיֵרCaְמָסeC'ַאcְַרaָה,
aַמָחיִרֶקלַעeרLֶkֵַטְמןnֵאaְַמMֶהe'
GאLַiָיCיתֵמאֵמְטBַחיִכ,cְןיֵאאָה
םLְָו,תַחַאהֶנֲחַמְלץeחאlֶָאחLelְָמ
יLְzִֵלץeחַחLְzַlִֵמעָרBצְמאֵהLֶiְהֶצBר

:יִרֶקלַעַבkְתBנֲחַמ

Lֶkֵעָטןeןtְהָעיִרeהָמיִרְפ.zֵַמיd
יnֵַנרַמָאָקאָליאnַַא,י"ִרְל

Lֶkֵַטְמןnֵאaְַההָאיִבaָלֶהֹאָהלֶאא:

ןאַמkְ.הnִhַָהLיִמLְַתaְרeסָאְו
cְרַמָאaְק"פcְק"מ)cַף

:הnִhַָהLיִמLְַתaְרeסָאטָלְחeמcְ):ז

LֶkֵעןBNִֶמהLְkָבeמBLָב.tֵֵריL
aַweסֵרְטְנcְאָהcְאָיְנַתaְלכ"ת(

cִצְמBעעָרBNִֶמהLְkָבeמBLָב,Gא
ןיִלְכBאאnֵַטְלאlֶָא°םיִדָגְבeםָדָאאnֵַטְל
eַמLְיֵללָבֲא.ןיִקkָרַמיֵמְלאcְיֵריְיַמאָה
aִצְמBעָרaִרְפָסיֵמיBcְניֵאBעBNֶה
,כ"תaְאָיְדֶהaְיֵנָתָקְדkִ,בBLָמeבLְkִָמ
cְאָכָהרַמָאאָהcְִמLelָחחeגְלץ'
ד"יפ(םיִעָגְנתֶכqֶַמיֵהְליLְִבe,תBנֲחַמ
אֵמְטkִיֵוָהBרְפָסיֵמיִבcְןַנzְ)ב"מ
Lֶניֵאאָמְלַא,ץֶרBְמLelָיִפֲאחleחeץ
םָתָהיnֵַניֵנָתָקcְאָהְו;הiִָוְלהֵנֲחַמְל
אָקְוcַואָל,'הָמBחַהןִמםיִנְפִלסַנְכִנְו'
קיqִַמcְ,דBעְו;הָמBחַהןִמםיִנְפִל
,הָמיִרְפeהָעיִרtְןeעָטןLֶkֵאָכָה
הLֶֹמבַרָההLְָקִהְו.טָלְחeמeaְניְיַהְו
)פםיִנֲהkֹתַרBתaְאָיְנַתcְ,א"NֶיְיַטtBִמ

טָרtְ)צ'dָתBאLיִאבLְkִַי)]הרLֲֶא'(
אnֵַטְמאGעָרBצְמיִאְו,תַעַרBצְמִל
יִכיֵהֵמ,יֵטeעַמְלל"מלבBLָמeבLְkִָמ
zֵיֵתיLֶzְַטnֵתֶאאaBָלֲעd,cְִמpִcָאָלה
,בBLָמeבLְkִָמהָאnְַטְמןLֶkֵ,אָפְלָי
,בBLָמeבLְkִָמהָאnְַטְמיאcַַואlֶָא
רַמBלLֵיְו.יֵטeעַמְלאָרְקCיִרְטְציִאיִכָהְל
cְְכַמְסַאzָאaְעְו.איִהאָמְלָעBְקִהדLָאָהֵמהcְַל')קרַמָאfַָרְל,רָכaBת
אnֵַטְמBתיiִָאְרבָזהַמ,בָזְלאָנָמֲחַרdיLְֵקַא,ויָתBניְיְעַמְלעָרBצְמ
aְַמOָכ'אe';הְוBיִאְוליִאzְיִקL,יֶהןיֵאwֵLרהָצֱחֶמְל(,eִמְלLְkָבeמBLָב
,zַwַLיִאcְאָמיֵניnֵַנםָתBנֲחַמְל]וןkֵםִאcְ,איִהאָכְריtִואָלְו.zַwַLיִאיnֵַנ
ה"פ(ןיִבָזתֶכqֶַמcְאָרְתaָקֶרֶפaְןַנְתִדאָהְו.אָכָהCיֵרtָיאַמןkֵםִאְו
,Bטיִסnְַהדָחֶא,ַעֵגpBַהדָחֶא,'eכעָרBצaַnְהָבfַָבeבaַfַָעֵגpBַה')ו"מ
,טֵסיֵהaְאnֵַטְמעָרBצְמcִעַמLְַמאָמְלַא,'אOָיpִַהדָחֶאְואpBNֵַהדָחֶאְו
eִבLְְעַמzִַמןיLְעַמcְַטְמאָלnֵת"רוא;אcְיִנ'יֵנָתָקְדאָהOָא'cְַמLְעַמ

cִַטְמnֵאaְצְמַאיֵאָקאָלטֵסיֵהBֶא,עָרlַָאאMְשאָרָא(:

םַעhִַמאֵמָטיnֵַניִרֶקלַעַבcְעַמLְַמאָכָה.בָזְליִרֶקלַעzַwַLaַיִאְו
הcִָנ(תֶלnַtֶַהLיֵרְדאיִהַהַאאָגיִלְפcִי"ִררֵמBאְו,הiִָאְר

cַבכף.(,cְםָתָהרַמָאָק'aְיִמאָעpֵיdהבַרֵמ]זאָבָרeרָה,אָנBיִרֶקהֶא
aְהַמםָסיֵקe,יֵלרַמָאd,יֵתְוteיֵלקdcְהeמְצַעאBניֵאBַטְמnֵֶאאlָא
aַתַמיִתֲחtִַאָהיnָאָרְמיֵמְל'רַמָאָקְו,'הcְנBיֵוָהַעֵג',tֵריeLִמcְיֵעָב
קֶרֶפְבe.אֵמָטהָעיִגְנםַעhִַמcְםָתָהעַמLְַמאָמְלַא,הnַָאָהיtִתַמיִתֲח
ַעֵגpBַל,eהMֶַמaְהֶאBרָלעַרֶזתַבְכLִ'רַמָאָקcְ):גמףcַםLָ(ןֶפBדאֵצBי

aְָדֲעַכLָה',tְַאאָגיִלcִLְְעַמzָאeַהְדnַtֶתֶל:

).דכףcַ(םיִחָבְזcִב"פaְרַמָאאָה,ת"אְו.cְLeַקְתִנאGתlBיִחְמ
םָלBעְל',קיqִַמe',eכ'eהַמdָמBקְמaִדַמָעְוןֶבֶאהָרְקֶעֶנ'

tְLִיֵלאָטיdcְַקיִכcֵיLcְָצִרדִוtָתיִעְרַאדַעהzְהBַקאָמcֵיL'.ל"יְו,
cִצדַציֵכְבBַקְל(ןיִלnָןcַַמ).ופףqְןַניִק'kִיר"איBןָנָחaִתְפeחBחַלתBלָבֲא,ל

tְתeחBַלתwBֶדLקBֶדL':
יֵיLַpeְליֵצָמיֵוָה.'eכתַאְמeטיאַהְוdיaֵביִתkְהָעְבLִתַאְמeטיאַה]ח

kְְמִדLַpֵיaְב(ק"פ(יְדBאָמ)cַוף:(,cִ'עְלBטְלםָלeתַאְמLִהָעְב,
בLְkִָמאnֵַטLֶnְהcִָנלֵעpeaBֶמיֵהרeמָחLֶאlֶָא,dיֵלאָכיִרְטְציִאאָפיֵסְו

eמBLַָטְלבnֵאאBןיִלְכeַמLְןיִק':
Cָרְפִמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמב"פ'יימאאי
:ה"לההרפכירסוחמ

:טהכלהםשבבי
תובאתוכלהמה"פ'יימגגי

:א"לההאמוטה

=
לאננחוניבר
]אדומעלךייש[

ונממרומחתמאמטהברדא
.יעיבשוישילשהאזהןועטש
אמטבביתכדלכומ'יחדו
אלדץרשאמטןניברמתמ
ןועטתויהלהידהבהיבביתכ
ןניברמוהנחמלץוחחוליש
האמוטהולהאבשץרשאמט
תמאמטלהמודשץוחבמ
ץרשתאמוטמרומחבזהו
ולהאצויהאמוטבזהש
שי'ישקאותו.ופוגמ
רומחץרשתאמוטשרמול
וילעלפנ]םא['יפאאמטמש
בזבןכןיאשהמסנואבץרשה
ןנתדסנואבאמטמוניאבזהש
תאןיקדובםיכרדהעבשב
וילעאצמנםאו'וכובזה
התואמאמטוניאסנוא
ןנינשו.סנואבש'יארה

]אדומעלךיישכ"ע[

ברעתאמוטבבזהתואמטהל
םאוליפאץרשתאמוטכ
אמטמסנואבהיארהאר
ירקמערגאלדברעתאמוט
היאררמאדאנוהברדכו
האמטמבזלשהנושאר
רומחבזהשררבתנ.סנואב
הברתנשץרשאמטמאוה
רמאירמאהזלעותמאמטמ
ןכו.בזרמאיאלושפנאמט
ערוצמחלתשמבזינאתדדוע
ערוצמשללכמןכשלכאל
הירמוחיאמ.בזמרומח
ןועטןכשבזמערוצמד
וידגבתמירפושארהתעירפ
רמאנששימשתברוסאו
ולהאלץוחמבשיו)ד"יארקיו(
ותשאאלאולהאןיאו
םכלובוש)'הםירבד('אנש
ןיקשמבשרופמןכו'כילהאל
רומחבזהברדא.]ב"ע'זףד[
בשומובכשמאמטמןכש
ןכןיאשהמטסיהבסרחילכו
בזלכומ'נינשו.ערוצמב
ירקלעבהברמהתא
ןפוגמאצויןתאמוטםהינשש
ןכשרומחערוצמירקלעבמו
רוסאוהמירפוהעירפןועט
ת"או.]הטמה[שימשתב
אמטמשרומחירקלעב
ערוצמבןכןיאשהמוהשמב
]אלא[אמטמוניאערוצמהש
תרהבלשופוגןנתדסירגב
םוקמעבורמיקליקהסירגכ
םוקמתושדעעשתסירגה
ואצמנתורעשעבראהשדע
ןתנ'רכימנבז.תורעשו"ל
יפתמיתחכךירצרמאד
בזלשקתיאירקלעבו.המאה
יברתמאקבז]לש[לכומד
.'וכהנחמהןמחולישל
ריפשהדוהי'רןנירמא
תכירצאלדש"רהילרמאק
תונחמשלשוהלייובירל
םהינחמתאואמטיאלומ
אקהנחמהןמוחלשיומ
יאהךלרמא.והלתיברמ
יעבימהנחמהןמוחלשיו
רזעילא'ראינתדכלהיל
ןיבזוקחדלוכירמוא
חספבהרזעלוסנכנוןיערוצמו
ןיבייחוהילוכיהאמוטבאבה
לכהנחמהןמוחלשיול"ת
אמטלכובזלכועורצ
םיתמיאמטשהעשב.שפנל
ןיערוצמוןיבזןיחלתשמ
םיתמיאמטןיא.ןיחלתשמ
ןיערוצמוןיבזןיאןיחלתשמ
בזרמרמא:]ןיחלתשמ[
ירקלעבתוברלבזלכו
]רמאד[ןנחוי'רלהילעייסמ
ילעב.ושדקתנאלתוליחמ
יתשלץוחןיחלתשמןיירק
ןניבתומו.ןיבזהומכתונחמ
'סמףוסבןנתדאהימהילע
.ץרשעגמכירקלעבןיבז
המםתונחמלואליאמ
תחאהנחמלץוחץרשאמט
ץוחירקלעבףאתמאמטכ
ןנחוי'רלאישקתחאהנחמל
.תונחמיתשלץוחרמאד
םהינחמלואלינשמו
אבוןתאמוטלאלאשקתיא
ץרשעגמכירקלעבדונדמלל
סנואב'יפאץרשעגמהמ
הארםאירקלעבףאאמט

=
םלשהרואהרות

לֵאָרְֹשִייֵנaְתֶאוַצ)א
לkָהֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו
אֵמָטלֹכְובָזלָכְוַעeרָצ

]ב,הרבדמב[:Lֶפָנָל
]זט,וטארקיו[:בֶרָעָהדַעאֵמָטְוBרָֹשaְלkָתֶאםִיaַnַץַחָרְועַרָזתַבְכnֶpeLִִמאֵצֵתיLkִיִאְו)ג]אל,איארקיו[:בֶרָעָהדַעאָמְטִיםָתֹמaְםֶהaַָעֵגpַֹהלkָץֶרMַָהלָכaְםֶכָלםיִאֵמhְַההlֵֶא)ב

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,:גמםש)ב,.הלהדנ)א
:דנתומבי[)ד,].בכםש[)ג
תוחנמ]:הצןמקל[)ה,]נ"שו
,]:זכדימת[.ופןמקל)ו,:הצ
גקרפךלמלהנשמןייע[)ז
הכלהשדקמהתאיבתוכלהמ
איהנשמ[הקרפןיבז)ח,]ג
,.הלףדהדנ)ט,].ואמוי
ב"פםיבז)כ,:הלהדנ)י
אאתשרפערוצמ)ל,ב"מ
גאתשרפםיבז)מ,ד"ה
,.גמהדנבופוסוב-א"ה
,גאתשרפףוסםיעגנ)נ
'סותןייע)ע,.בכהדנ)ס
םיבז)פ,ןכשה"ד.זכתבש
,דכוטארקיו)צ,ב"הזקרפ
ףדםירדנ)ר,.הלףדהדנ)ק
:ואמויתופסותןייעו[)ש,.ז

.]אמטמשה"ד

ח"בהתוהגה=
ב"נ.תוליחמה"די"שר)א(
:י"שרבןילוצדציכפ"ס'יע
'וכויאהה"ד'סות)ב(
'סותבש"עו'וףדב"נ.ק"פב

:אפיסה"דב

א"רגהתוהגה=
אמטמןכש'מג]א[
אמטמובשומובכשמ
לכום"במרהב"נ.ח"כ
בשומובכשמיסרגאלםינואגה
:'וכסרחילכאמטמןכשאלא

ס"שהןוילג=
תבש'יע.נ"רכהלרבס'מג
:אמטמןכשה"דותא"עזכ
'וכוהשועןכשה"ד'סות
'יעו.ןילכואאמטלאלא
,אמטמשה"דותב"עואמוי
המוה"דותא"עחהליגמ
ה"דותב"עדנהדנ.ערוצמ

:לוכי

םינויצותוהגה=
ל"צה"דהתוביתדהארנ]א
לעבמרומחדל"צכו.ןמקל
ךירטציאאלדןויכוירק
הנחמולןתילאנמחרהיבתכו
יאמןניכרפותישילש
אברדאןרמאדכארמוח
:)מ"האב(א"דלכהו'וכ
:)ש"שר(ובוזמל"צ]ב
:)ש"שר(רתוימ"היהת"]ג
:)ןוילג(ז"מל"שרהמ]ד
םאוא"שרהמתסריג]ה
םוקמב]ו:)ןוילג(בכש
ימניאול"צ"ןכםאד"
ע"עו,ש"ייעא"שרהמ(
הברל"צ]ז:)ש"שר
חסןמקלךייש]ח:)ש"שר(

:)ןוילג(א"ע

י"שריטוקיל=
התוא.סנואבאמטמ
עגמהבהרומאההלקהאמוט
ףרטצהלוירקבברעתאמוטו
אהורומגבזכאמטלהינשל
תמחמאלוורשבמביתכד
הינשהייאראךחרכלעוסנוא
אלויאקהרתבביתכד
תבכשלשקתיאאהדהנושארא
ומצעלכערזתבכשוערז
הלהדנ[אבםומיחסנואתמחמ
.המאהיפתמיתח.]א"ע
יפתמיתחידכונממאצישדע
חספב.]א"עבכםש[ותמא
בורשןוגכ.האמוטבאבה
םיחספ(רמאדכםיאמטרוביצ
חספלהחדנשיא):וסףד
תאמוטורוביצאלוינש
ביתכדכםהלהרתוהתמ
לבאשפנלאמט)טרבדמב(
הצתוחנמ[תערצוהביזאל
ושדקתנאלתוליחמ.]א"ע
ץוחחלתשמירקלעבו
סנכילרתומו.תונחמיתשל
ופןמקל[תיבהרהדתוליחמב
דציכקרפבםיחספבו.]א"ע
חיכומופוסב).ופףד(ןילוצ
אלתוליחמןנחויר"אדאהד
תחתשתוליחמבמ"הושדקתנ
תחתשתוליחמלבאתיבהרה
הרזעלןיחותפםהםאהרזע
םאוהרזעתשודקבושדקתנ
אלתיבהרהלןיחותפםה
תשודקבוליפאםולכושדקתנ
ירקלעבלובזלרתומותיבהרה
ה"ד:זכדימת[םשלסנכיל
עגמכירקלעב.]הליחמב
לעב.םתאמוטל'וכוץרש
ברעתאמוטלץרשעגמכירק
.].ואמוי[האמוטלןושארו
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