
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְאפםיִחָס.

aַMֵיִנLֶlָdרַחַאְוkָCָניֵא,הָתֲאָרdאBתֶלֶכ
eטְפeִמהָרlֲַעNBתtֶחַסLֵואָל,ט"מ;יִנ
רַבָסָקcְםMeִמ,אָל,יִרְמָא.ץיִצהvֶַרְמcִםMeִמ
,אָיְנַתָהְו)א.הָאnְַטְמאיִהאaַָהְלeןאkִָמיֵסBייaִַר
eטֲחLֶMָתiBִאְריLְzֵלַעaַבָז,רֵמBאיֵסBייaִַר
ןֵכְו,הָאָרkָCרַחַאְוLֶlBיִעיִבaַMְויָלָעeקְרָזְו
LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBםLֶMָטֲחeקְרָזְוeָהיֶלָע
aַMֵיִנLֶlָdרַחַאְוkָCֵאיֵרֲהא,הָתֲאָרleַטְמnְןיִא
תNBֲעlִַמםיִרeטְפeבַעֵרְפַמְלבBLָמeבLְkִָמ
tֶחַסLִֵמ,ַעֵרְפַמְליאַמ,יִרְמָא.יִנcְַרaָףַאְו.ןָנ
,ןָנaַָרcְִמַעֵרְפַמְלאnֵַטְמרַבָסאָיְעBLַאיaִַר
cְַר,אָיְנַתaִאיBLַאאָיְעBבָזגלָבֲא,]ארֵמLֶהָאָר
aַMְיִעיִבLֶlBסBתֶארֵתLֶlְַרל"אְו,ויָנָפaִי
יִא,LָCְפpַהnִַמ.BמBיאlֶָארzBְסִיאG,ןָנָחBי
eהlekelְיִפֲא,אnֵַטְמאeהַעֵרְפַמְלרַבָסָק
,אnֵַטְמאeהאaַָהְלeןאkִָמרַבָסָקיִא,רzBְסִנ
רzBְסִיאGאָמיֵאאlֶָא.רzBְסִנאGיnֵַנBמBי
יaִַראָהְו;CָתוָוkְיֵאָקיֵסBייaִַרל"אְו,BמBיאGְו
,ַעֵרְפַמְלבBLָמeבLְkִָמןיִאnְַטְמרֵמBאיֵסBי
.ןָנaַָרcְִמַעֵרְפַמְלאnֵַטְמpָdיִמעַמLְואָלאlֶָא
אaַָהְלeןאkִָמרַמָאcְאLְzַָה,יֵסBייaִַרְלe.מ"ש
,יאַמיֵטeעַמְל'דַבְלaִ]תֵמְל'[,אnֵַטְמאeה
תַאְמeטBלהָרezְהְו,ןֵהֹכְבpָdcִיִמטLBְפִנ
רַבָסָקְו°,חַסtֶַבeםיִלָעְבaִםָלBעְל,יִרְמָא.םBהzְַה
Cיִרְטְציִאְו,ץֶרLֶיֵאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא)ב
יִכיֵההָרeמbְהָבָז,יֵסBייaִַרְלאlֶָא.יֵטeעַמְל
ןBגkְ,אָמיֵאתיֵעaָיִא.תַעַפd.aְLBָלתַחLְkַַמ
LֶהָתֲאָרkָלLְיֵנaֵַהןיMְָמLBת.aָיבַריֵעBףֵס,
kַֹרְמַהןֵהvֶהaַzָה,דיִמezְלהָרBטeתַאְמ
הvֶַרְמַהןֵהkֹרַמBלאָצְמzִםִא.אBGאםBהzְַה
aְְרָקaְנBןֶהיֵת)LֶעְוריִזָנלBNֵהtֶה)]בחַסezְהָר
,יאַמדיִמaַzָהvֶַרְמַהןֵהkֹ,םBהzְַהתַאְמeטBל
,חַסֶפaְ,םBהzְַהתַאְמeטיִריִמְגיkִןַניִרְמָאיִמ
aְא,יִריִמְגאָלדיִמָתBףיֵלָיאָמְליִדzָדיִמ
אLֶHםBקָמaְהַמe,ו"ק,הaַָררַמָא.חַסtִֶמ
תַאְמeטBלהָרezְההָעeדְיהָאְמeטBלהָרezְה
הָעeדְיהָאְמeטBלהָרezְהLֶםBקָמ,םBהzְַה

Bניֵא

aַMֵיִנLֶlָd.הקֵפָסןיִיַדֲעeאLֶnָאzִיהֶאְרBמְתֶאםִעףֵרָטְצִיְוהֶזםBל,
הֶאְרzִאGםִאְו,הָרeמbְהָבָזdָלאָיְוָהְוהLָלeLְהְלeוָהְורָחָמםbַהֶאְרִתְו
zִָניֵא:בֶרֶעָלרַהְטdאBתֶלֶכ.LֶיְהִלהָכיִרְציֵרֲהBעתBרָחָמדLBתֶרֶמ
הָטיִחLְתַעLְִבcְןָויkֵד"סק.יִנLֵחַסtֶתNBֲעlִַמהָרeטְפe:םBידֶגֶנkְםBי
eַרְמ,יֵוָהקֵפָסהָקיִרְזvִֶמץיִצהheתַאְמ
אָתlְיִמיאַלbְיִאcְג"עאְו,הָביִזcְםBהzְַה
תַאְמeטaְיאcַַוהָאְמְטLֶpִַעֵרְפַמְל
.הָאnְַטְמאיִהאaַָהְלeןאkִָמ:םBהzְַה
LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBםLֶqָתָצְקהָרְפ
לLֶהָאְמheִמהָרBהְט,הָלְבָטְוםiBַה
םaBaַiBאָיְזָחרַדֲהיִכְו,לBמְתֶא
רָחָמהֶיְהִתְו,אaַָהְלeןאkִָמהָאnְַטְמ
LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBְלִה,םkָCaִהָקיִרְז
eLְהְטהָטיִחBַעְמהָרlַיְיzַָרְו,יאַוֲהאaָןָנ
tְיֵלֲעיִגיִלdיִרְמָאְוcְיִאאָיְזָחיִכbְיאַל
אָדֲחַואיִההָביִזcְַעֵרְפַמְלאָתlְיִמ
קֵפָסהָטיִחLְתַעLְִבe,איִההָאְמeט
dיnֵַקְלe.יִנLֵחַסֶפaְתֶביiֶַחְו,יאַוֲה
tָיֵרCkֵןָויcִַרְלaִייBיֵסkָדַחְודַחל
Cַאיֵה,אeהdיLְֵפַניtְֵנַאaְהָאְמeט
:הָלBדְגהָבָזתNBָעֵלהָביִזְלםיִפְרָטְצִמ
aַלַעLְzִֵאְריiBת.cְיִאleaַלַעLָלL
דַעאָתְרBאְללַכיֵמְליֵזֲחאָלתiBִאְר
LֶiְָרָקאיִבaְנBויָתaַMְיִניִמ,eַבMְַניִניִמnֵי
הָאָרכ"חאְו'יֵנְתיִמeטַקְניִמְליֵצָמאָל
ןָויֵכcְ,'ַעֵרְפַמְלבBLָמeבLְkִָמאnֵַטְמ
cְִמאָצָיfִאִרהָביLBְלהָנLָהָעLֶאיִה
הָביִזCַהdָלאָיְוָהןaְָרָקְלהָיeאְר
לBמְתֶאLֶnֵבLְkִָמeבBLָמe,יִתיִרֲחַא
ַעֵרְפַמְל]גהָרBהְטהpֵָהדַעְוהָליִבְטרַחַאְל
תBבLְkִָמ:תיִרֲחLַיִעיִבaַMְלַבָטleיִפֲא
eמBLָבBתLֶlְתָליִבְטרַחַאBןיִאֵמְט,
LֶניָיְנִמרַתָסיֵרֲהBהיֵרֲהַוeאkְִחְתִבlָתB,
cִַו(ביִתְכiִלרַפָסְו')וטאָרְקBLִתַעְב
יnֵַניֵנָתָקcְִמe,ןָניֵאיֵרֲהַו'םיִמָי
aְLBיתֶרֶמBַנאָמְלַא,ַעֵרְפַמְלםnֵי
dָלרַטtָה"פאַו,הָאnְַטְמַעֵרְפַמְל
םMeִמאָמֲעַטמ"ש,יִנLֵחַסtִֶמ
cְטeַהתַאְמzְהBיֵוָהם.eִמLְkָבBת
eמBLָבBבְרתeהְלטַקְנאָתe,ִמtְיֵנLֶןֵה
הֶזרָבָדְבe,םָדָאאnֵַטְלהָאְמheַהבַא
לָבֲא.ןָנaַָרcְִמ:ןיִאֵמְטרָאMְִמקeלָחבָז
ןאkִָמאlֶָאeאnְַטְמאָלאָתיְיַרBאcְִמ
eַהְלaָא,GַהאfָבaַMְְויִעיִבGאLBתֶרֶמ
ןֶהָלהָלBעםBיתָצְקִמcְ,יִנaַMֵםBי
ןיִרBהְטחַסtֶיaֵַגְלkָCְליִה,ןָתָריִפְסִל
אe'.GכבBזהֶאBרָהלָבֲא:eוָהאֵיlְַעְמ
תֶארֵתBס:)ג'לָבֲא'יֵאָקאָכיֵהַאeנְעַדָי
Lֶlְויָנָפ.kָפְסלBןיִרLֶqָיִרָצְו,רַפCְסִלtBרLִַרל"אְו:םיִרֵחֲאהָעְבaִייBןָנָח
GְסִיאzBֶארlָיאBמB.זֲחַיְוBְסִיְורtBירBַהְו.דָחֶאםeֵַאןַניnִיlְיֵתdcְַרaִי
אGְוBלהָלBעםiBַהתָצְקִמןיֵאcְ,אnֵַטְמַעֵרְפַמְליִא,LָCְפpַהַמ,ןָנָחBי
םיִמָיתַעְבBLִלרַפָסְו'ביִתְכcִ.רzBְסִניnֵַנeהB:kelְתָריִפְסהָרְמְגִנ
,ןֶהיֵניaֵתֶקֶסְפַמהָאְמeטהֶיְהzִאLֶH,ןelָכְלתַחַאהָרֳהָט,'Bתָרֳהָטְל
aְַמqִֶנתֶכcָה)cַריֵסְלהָנָמםִאְו,):גלףeןיִגkִאָכָהיLֶiְִסzBירBמBַיְוLְֶמיִלpe
BלהָתְלָעLֶ.אnֵַטְמאaַָהְלeןאkִָמםִאְו:םֶהיֵניaֵהָקָסְפַהתאֵצְמִנ,רָחָמְל
אeהיֵרֲהאlֶָא.רzBְסִלאGיnֵַנBמBי:LֶlBןיִרBפְסeרְמָגְוםiBַהתָצְקִמ
kִִאְרiָאִרהLBהָנLֶןיֵאְותֶרֶחַאהָביִזלaָdֶאlָטאeְטִיְו,בֶרֶעתַאְמaBל
תֶכqֶַמaְ,אeהאָמְלָעaְיִרֶקבָזלLֶהָנLBאִרהiִָאְרל"יקcְ,]דרַהְטִיְובֶרֶעָל
leיִפֲארַמBלB,kְמBיאGְורzBְסִיאGןָנָחBייaִַרק"ה.אlֶָא:).בעףcַ(הcִָנ
אָצָיְוLֶlBןיִרBפְסeמְלLְָוelBכkְםiBַהתָצְקִמBלהָתְלָערָבLֶkְיִפְל,BמBי
ל"סC.cִָתוָוkְיֵאָקיֵסBייaִַר:ןָנָחBייaִַרְלאָיְעBLַא'ר.ל"אְו:הָביִזלַלkְִמ
אָמְלַא,יִנLֵחַסtִֶמליֵעְלdיֵלרַטָפcְִמ,אnֵַטְמאeהאaַָהְלeןאkִָמיnֵַנ
ןאkִָמרַמָאcְאLְzַָה:dָליֵתיְיַמאָיLְַקםMeִמאָלְו,אeהdיֵתlְיִמְדאָנָקqְַמ.'eכיֵסBייaִַראָהְו:רַמָאָקןָנaַָרcְִמיֵסBייaִַרcְ'ַעֵרְפַמְל'אָיְעBLַא'ררַבָסָק
eַהְלaַָטְמאnֵַמאָלְו.אLְkַטתַחeַהתַאְמzְהBםaְהָביִז:aִדַבְל.cְעַמְלליֵעְליֵנָתָקeעַמְלכ"ע,יאַמיֵטeיֵטLֶץֶרzBאָמְקeןֵהֹכְבkִליֵעְלרַמָאְד,cְיִאle
aִַהְמאָלםיִלָעְבpֵיLֶרַמָאָקְו,ץֶרcִטְבeַהתַאְמzְהBםcְהאָהיִמתֵמezְלהָרB:ןיֵאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶַאְו.ץֶרLְןַניִעְמcְטeַהתַאְמzְהBַנםnֵי
:LָdְפַניtְֵנַאaְהָאְמeטאָמBילkָל"וה,הָאnְַטְמאaַָהְלeןאkִָמdeָתָריִפְסִלdָלהָלBעםiBַהתָצְקִמdיֵלתיִאcְןָויd.kֵָלתַחLְkַַמיִכיֵה:dיֵלאָיְחָד
aְLBתַעַפ.kָלLְלLָצְרהeןיִפ,cְָלהָוֲהאָלdאָניָיְנִמkְַניִא:לָלnֵיaְרBהָאLְיֵנaֵַהןיMְָמLBת.cְלָכzְִחlBַהתiָיָהםיִמeaְטeהָאְמ,cְןיֵאkָהָריִפְסןאkְלָל.
eִבLְיֵנaֵַהןיMְָמLBַסתbִי,cְיִאkָטאeתַאְמLְלLָצְרםיִמָיהeןיִפ,kְגBןaֵַהןיMְָמLBתLֵֶי,ש"עלLkָסןאBבֶרֶעףLַaָתeִחְתlַתLַaָת,eַהןיֵבMְָמLBתLֶל
םiBַהתָצְקִמד"מְל,םיִרָבcְַהיִפְלe.הָריִפqְַלהֶלֲעLֶiַרBהָטםBיתlִַחzְןאkָןיֵאְו,ןיִפeצְרםיִמָיהLָלLְיֵרֲה,תaַMַaָדָחֶאתlִַחְתeתMַaַָהףBסאeהLֶרָחָמ
kְכelBzְִחlַַהתlַעהָלְיBָתָריִפְסִלהָלdלֲעצ"אְוBַהתMִַמ,רַחcְיִרְטְציִאCטַקְנִמְלaֵַהןיMְָמLBְותGַמ'טַקָנאLְkַָלתַחdaְLֶרBהָאaַlֵליBת':aַzָדיִמ.kָל
אaָיlִַאְו,אָליִאםBהzְַהתַאְמeטםMeִמרBהָטןֵהkַֹארcֵַהְלCיִרְטְציִאיִא,יִכָהףֵסBיבַריֵעָבָק)דרaeיִצaְאיִההָיeחcְהָאְמeטרַמָאcְןאַמcְאaָיlִַאְו,הָנMַָה
:חַסtֶהBNֵעְוריִזָנcְ.ןֶהיֵתBנaְְרָקaְ:הָקיִרְזיֵנְפִלBלעַדLֶpBןBגkְ,הlִָחzְַכְלleיִפֲאחַסtֶהBNֵעְוריִזָניbַaֵץיִציvֵַרְמםBהzְַהתַאְמeטcְ)הןnַָקְל]הד"מְד
aְקָמBםLֶHהאezְלהָרBטeדְיהָאְמeהָע.kְלָל,kְגBעְוריִזָנןBNֵהtֶחַסLְֶרָקןֵהaְנBקָמ:דיִחָיתBםLֶהezְלהָרBטeדְיהָאְמeאָכיֵה.הָעcְיֵלkָהְטאBןיִר:

Bניֵא

אָהאָמְליcִ,ל"נמ,א"Lְaַָרְלdַמיzֵ.הvֶַרְמץיִצcְרַבָסcְםMeִמואָל
cִטְפeניְיַהןיִרeִמMeםcְרַבָסcְָנLִםיaַMְֵריִנLeאְו.תBי"ִררֵמ,

cִמאָיְדֶהְבeַקְלחָכnָסןBףtִֶאָהקֶרMָה)cַאצף:(cְַרaִייBָנרַבָסיֵסLִםי
aַMֵחיִנBַררַבָסָק:הָבaִייBִמיֵסkָןאeַהְלaַָטְמאיִהאnְהָא.tֵריeL,

ַעֵרְפַמְלcִןָנaַָרkְןָלאָריִבְסןַנֲאַו
אָמֲעַטcְיnֵַנד"סיkִ,ת"אְו.הָאnְַטְמ
cְַרaִייBִמיֵסMeםcְַרְמץיִצרַבָסvֶה,
ל"יְו.ןָנaַָרkְל"סcִאָמיֵל,Cיֵרtָיאַמ
LֶHֲעַלהָצָראNBלְחַמתBָדֲחתֶקLָה,
LֶHניִצָמאezַpָלֲחםיִאeםיִקaְָכC,לָבֲא
aִהַעֵרְפַמְלeַטְמאnֵניִצָמאezַpָםיִא
aְLִִניֵהְליcָה)cַַא).בעףnַןיִתיִנְתcְהָלְבָט
ןBגkְיnֵַניִא:הnְLָיLְִוויָרֲחַאLֶlְםBי
אָלcְִמ.תLBָמMְַהןיaֵםיִמָייֵנLְהָתֲאָר
תַריִפְסcִעַמLְַמ,תBליaַlֵהָאBרaְיLַpְֵמ
Lֵריtֵןֵכְו.הָריִפְסאָיְוָההָלְיַל
aַweָקְו.סֵרְטְנLֶא"ָביִרְלה,cִןַנְתtֶקֶר
Lֵיִגְמִדיִנlָה)cַןֵכְו).כףLBיתֶרֶמBם
kְידֶגֶנBםGאzְִטaBַחַהץֵנָהדַעלnָה,
eַמqִקיaַbְל"מק,אָרָמkֵןָויcְיֵעָב
Lִיneר,Lִיneרaִהאָמָמיeןֵכְו.א
aְLִִניֵהְליcָה)cְַורַמָא).בעףLָןיִו
aְרBהָאzBCיא"יBבֶרֶעָלהָלְבָטְום
בBLָמeבLְkִָמםיִאnְַטLֶnְ,הLִnְLְָו
אleGיִפֲאעַמLְַמ;ןaְָרָקaְןיִביiַָחְו
ביLֲִחאָלהָלְיlַַבcְםMeִמeכ"חאהָתֲאָר
Lִיneל"יְו.רcְַוcַאָלהָלְיַלתַריִפְסיא
אָמְקBאְליֵצָמאָלמ"מe,הָריִפְסאָיְוָה
aְרBהָאaַlֵליBִמ,תMeםcְןָויֵכcְַררַבָסaִי
יֵוָהיִעיִבaַMְהָרְפLֶqָםiBַהתָצְקִמיֵסBי
kְכelB,םִאה"הtָהָקְסaַַהיִצֲחiBם
LֶiַָלהֶלֲעdLִיneסרBַהףpִLְָכְל,רָאC
םiBַהףBסהָיָהאLֶH,תַעַפaְLBיֵקBמ
aְנ"א,הָרֳהָטaְרBהָאLְיֵנaֵןי
dָלהֶלֲעLֶiַרַמיֵמְלאkָיֵלְו,תLBָמMְַה
תָצְקִמרַמָאאcְG,רneיLִםiBַהעַצְמֶא
,BפBסBאBתlִָחBzְאאlֶָאelBכkְםiBַה
ריִזָנaְאָיְדֶהaְאָתיִאןֵכְו.אGעַצְמֶאלָבֲא
aְב"פ)cַזטף.(,cְַרְו'רַמָאָקaִייBהָבָזיֵס
bְמeַמיִכיֵההָרLְkַָלתַחd,kֵןָויcַיאַזֲח
tְַלbָיְדאBָדיִאאָמCtְַלbָָלקיִלְסאd
Lִיneר',eְמLַpֵי'kְגBןcַיאַזֲחzְאָתָל
הָוֲהאָלcְ,הnַָחַהתַעיִקLְִלeCמָסיֵמBי
LָהeתaְיBםcִָלקיִלְסdִמnִאָנָיְנ'.
eיאָתָלְתBואָליֵמcַאָקוְו,cִִאְרiָה
LְיִלLִיְיָחאָלתיLִןַניLֶzְמָסאֵהeC
הָתֲאָררָבLֶkְרַחַאֵמהnַָחַהתַעיִקLְִל
LְמָסםיִמָייֵנeCִלLְַחַהתַעיִקnָה,

eַבMְיִלLִיzִהֶאְרaְזיֵאBLָהָעLֶzִהֶיְהaַlַהָלְיeדַבְלִבLֶzִקהֶאְרBַהםֶדiBם,
LֶHָלהֶלֲעַיאdLִיneרzְִחlַיתBםLְיִלLִןַניִרְמָאאָהְו,ת"אְו.יaְקֶרֶפaְנBת
keִנ(םיִתcָהcַגלף.(cְכeיתיִתBםLֶtBסתֶקֶסBְרַפzBןַיְנִמְלLִַראָה,הָעְבaִי
elBכkְםiBַהףBסרַמָאאcְG,ל"יְו.elBכkְםiBַהףBסאָכָהרַבָסיnֵַניֵסBי
aִִחְתlֶַחתLְaBֶאןlָאcַאָקְוaְסBֶחףLְaBןkִאָכָהי,kְגBבָזןaַMְאיִעיִבB
LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBםLֶָלןיֵאdנְמִלBיתBסְו,רֵתBֶחףLְaBִמןqBֶחףLְaBן
ףBסְלןLְaBֶחתlִַחzְןיaֵקleיִחןַחLְkְַאְו.ןLְaBֶחתlִַחzְִמאGְוףַליֵמְלןָלתיִא
ןיֵאְוdָתlִָחְתaִםiBַהףBסdָלהֶלBעהcִָנcְ,).יףcַ(ה"רְדק"פaְןLְaBֶח
zְִחlַַהתiBעםBָלהָלdaְסBָפd,ג"עאcְיִאיֵוָהםָתָהtְִמאָכqְנֵתָרָבeו(:

ןיBcִניֵאהָעeדְיהָאְמeטBלהָרezְהLֶםBקָמ,'eכו"קאָבָררַמָא
LֶהezְלהָרBטeַהתַאְמzְהBאָמיֵנְו,ת"אְו.םcַiB,טהַמeדְיהָאְמeהָע

GהאezְֶאהָרlְָדאָכיֵהאGְפֶאאLָטנ"ה,רeַהתַאְמzְהBל"יְו.םcַאָפיִדֲע
tָיֵרCיִפֲאleַרְלaִפְרַטיBןcְיֵלתיֵלdcַiBאָכיֵהcְיִמtְַרCו"ק)aְק"בcַהכף.(:
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לאננחוניבר

התארךכרחאוהלשינשב
הרוטפותלכואהניאוזירה
'ינשו.ינשחספתושעלמ
התיההרוהטיסוייבררבסק
ןאכמוהרטפנוהקירזתעשב
העשמרמולכאמטמאבהלו
'רדיניא.האמטאיההתארש
אבהלוןאכמרבסיסוי
יסוייבראינתהוהאמטמ
תויאריתשלעבבזרמוא
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'רינתדמ'יקיידוןנברדמ
בוזהארשבזאיעשוא
וינפלשתארתוסולשיעיבשב
הששןתואבועגנשהמלכד
ןנחוייברוןיאמטןלוכםימי
ומויאלארותסיאלרמא
ולוכםויההאראלשפ"עא
ןמאיה]האמוטתקזחבמ"מ[
עגנשהמלכ'ולכרקובה
'ישקאו.ואמטנולכםויה
יאךיתעדיאמןנחוי'רל
רותסיאמטמאוהערפמל
אבהלוןאכמיאןלוכםימיה
.רותסיאלומויוליפא
ןנחוייבררמאךכ'ינשו
אלאומויאלורותסיאל
יברולרמאו.הארשהעשמ
.ךתווכיאקיסוייבראיעשוא
רבסאיעשואיברדמ"ש
יתשלעבבזבאמטמדיאהד
דגנכםויתרמושבותויאר
יאדןנברדמערפמלםוי
אוהאילעמרוהט'תיירואדמ
ןנחוייברלהילןנירמאדמ
ומויאלורתוסוניארמאד
.ךתווכיאקיסוייבר
י"רדאנמיקואדאתשהו
האמטמאיהאבהלוןאכמ
.יאמיטועמל]דבלבתמל[
ולהרתוהןהכבדהנימטושפו
אל'יחדו.םוהתהתאמוט
רבסקוחספדםילעבבםלועל
לעןיקרוזוןיטחושןיא
ואךירטציאוץרשאמט
הינימ'יעמשדהקוחרךרדב
יטועמלהקוחרךרדבוא
יסוי'רלו.םוהתהתאמוטמ
הרומגהבזהלתחכשמאל
אלבםדתעפושבאלא
ימניא.םוילםויןיבהקספה
תושמשהןיבינשהאורב
תבשברעהתארשןוגכדציכ
התייארןיקיזחמתושמשהןיב
תבשבותבשברעבםימיינשל
ןיבתבשבהתארדועו
ןיבהתייארןיקיזחמתושמשה
ןושארםוילותבשלתושמשה
הזםימיהשלשהתארהנה
יעב:הרומגהבזירההזרחא
דימתבהצרמהןהכףסויבר
םוהתהתאמוטולהרתוה
לקהבררמא.אלוא
אלשדיחיהמורמוחו
העודיהאמוטולהרתוה
האמוטהררבתנםאדיחיהש
הרתוה.ינשחספלהחדנ
ןנתדכםוהתהתאמוטול
ץיצהםוהתהתאמוטאמטנ
םהלהרתוהשרובצ.הצרמ
שיארמאנשהעודיהאמוטל
שפנלאמטהיהייכשיא
ןיאוינשחספלהחדנשיא
אלאינשחספלהחדנרובצ

ס"שהןוילג=
ןיטחושןיארבסקו'מג
א"עגצןמקלןייע.ןיקרוזו

:אישקאלה"ד'סות

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.טסליעל[)ב,:וטריזנ)א
רושימחרוא'יע)ג,]נ"שו
,לבאה"ד'סותב:וטריזנ
,בדומע)ה,:וףדאמוי)ד
.גלהדנתופסותע"עו[)ו
:אעםשדועוותרפוסה"ד
הליגמתופסותוהאורהה"ד
שארתופסותוהריפסה"ד:כ
תופסותוםינשה"ד.יהנשה

.]הבזה"ד.זטריזנ

םינויצותוהגה=
בררמאדתויהלןכתי[]א
ברוניצמאלד,לבאאיעשוא
ףאאידהבאתיירבבאיעשוא
םגתותיירברדיסאוהשיפלע
רכזנאלםתסןנחוי'ר
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וטריזנבןוילגבהגוה
ינתדג"יו,)ןוילג(]ב"ע
תוהגה(לבאאיעשואיבר
:)י"כבה"כו,היראןב
:)ןוילג(ז"מל"שרהמ]ב
ר"ופדב(ןירוהטל"צדנ]ג
לובטיול"צ]ד:)"'רוהט"
:)ש"שר(ברעלרהטיו
ןנירמאדיאמדאבילאו]ה

:)שבדרוצמ('וכוהאמוט

י"שריטוקיל=
הניאהתארכ"חאו
איההאמטדחספב.תלכוא
הרוטפתלכואהניאדג"עאו
תליכאדינשחספתושעלמ
'רד.ט"מ.אבכעימאלםיחספ
חספתושעלמהרוטפדיסוי
'ררמאקדיאה.אל.ינש
אבהלוןאכמ.הרוטפדיסוי
רבסקדםושמ.האמטמאיה
אבהלוןאכמהאוראיהשכד
,אלערפמללבאהאמטמאיה
איההבדהרוטפיכהםושמו
הילעוקרזווטחשדאתעש
יכהרתבדךהלויאוההרוהט
לעבבז.ןנישייחאלתאמטנ
דחאםויבןיב.תויאריתש
םתה'ירמאדכםימיינשבןיב
תאבותכההלת).דכףדק"ב(
היהתתאזוביתכדתויארבבזה
םימיבהבזהתאוובוזבותאמוט
המדבוזבוזייכהשאוביתכד
םינשםימיטועימםיברםימי
ןיאש.ולשיעיבשב.'גםיבר
'גהאורלםיתשהאורבזןיב
'זהנומ'גלעבשןברקאלא
'זהנומ'בלעבוןברקאיבמו
טקניכהל,ןברקאיבמןיאו
םויתרמושותויאריתשלעב
והנינןברקינבואלדםושמ
יצמאלןברקינבדךנהלעד
םושמיעיבשבוהיילעטחשמל
,ברעבחספילכאוצמאלד
ייותיאלועבדןברקתרפכד
ל"יקדכוהלתבכעמינימשב
ותרפכאיבה):דעףדתומבי(
אהימאלאםישדקבלכוא
בשומובכשמאמטמינתקדמ
'רדאמעטיוהאלדערפמל
אוהאבהלוןאכמדםושמיסוי
ערפמליאמירמא.אמטמ
ךלאמיאםלועל.ןנברדמ
'וכואמטמאוהאבהלוןאכמד
אוהערפמלדרמאקדאהו
רמאקדאוהןנברדמאמטמ
אלאהאמוטוהבתילדםושמו
חספתושעלמןירוטפןנברדמ
איעשואיברףאו.ינש
רמאאליסוייברד.רבס
.ןנברדמאלאערפמלאמטמד
יאמליעלרמאדאהארדהמו
וליפא.ןנברדמערפמל
ווהאלאהד.רותסנוהלוכ
אלא.ללכםייקנהעבשוהל
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :אפ

,יִרְמָא.םBהzְַהתַאְמeטBלהָרezְהLֶןיִדBניֵא
eלרַמָא)אאָיְנַתָהְו,הָכָלֲהֵמו"קןַניִניְיָדיִמBַרaִי
תיִעיִבְר,הָכָלֲההָרBעkַOְםֶצֶע,אָביִקֲע,רֶזֶעיִלֱא
cָןיֵאְו,ו"קםcֶָא.הָכָלֲהֵמו"קןיִנlָרַמָאא
תַאְמeטְו.חַסtִֶמ'BדֲעBמ''BדֲעBמ'ףיִלָי,אָבָר
רַמָא,א"ררַמָא)ב.אָביִתkְאָכיֵהאָפbeםBהzְַה
.ויָלָעתֶרeeֶחְמaִ,'ויָלָעתֵמתeמָייִכְו')א,אָרְק
,ןָנָחBיר"א.ןָלָנְמחַסtֶהBNֵע,ריִזָנןַחLְkְַא
תֶרeeֶחְמaִ,'םֶכָלהָקBחְרCֶרֶדְב')ב,אָרְקרַמָא
ףַאיeלָגCaְֶרcֶהַמ,Cֶרֶדkְ,רַמָאל"בשר.םֶכָל
תַאְמeטeהֶזיֵאא)ג,יֵביִתיֵמ.יeלָגaְיnֵַנהָאְמeט
ףBסaְדָחֶאaָdריkִִהאLֶHלkֹ,םBהzְַה
הֶזןיֵא,םָלBעָהףBסaְדָחֶאaָdריkִִה.םָלBעָה
,ויָלָעתֶרeeֶחְמaִרַמָאcְא"רְל.םBהzְַהתַאְמeט
'םֶכָל'רַמָאcְןָנָחBייaִַרְל;אeהעַדָיcְדַע
aִחְמeeֶדַע,םֶכָלתֶרcְיִעְדָיaָdzְל"בשרְל;ןיֵר
cְרַמָא'kְֶרֶדC',דַעcְיִעְדָיkelֵֶא.אָמְלָעיlָא
אָרְקd,eָליִריִמְגאָתְכְלִהםBהzְַהתַאְמeט
אG,יMִַאבַררaַרַמרַמָא.אָמְלָעaְאzְָכַמְסַא
LָנeֶאlָאLֶpBלעַדBהָקיִרְזרַחַאְל,cְְזִאיִכcְקיִר
cָםLַtְִזיִאריcְנלָבֲא,קיִרBלעַדBהָקיִרְזיֵנְפִל
Gַרְמאvֶַה)ד,יֵביִתיֵמ.הnBמתֵמאֵצeLְkָב
ריִזָנְל.אֵמָט,הָמeרְתִל,CֶרcֶלaBLְֶחָרְל
אaַָהְלרBהָטְואֵמָטלָכְו.רBהָט,חַסtֶהBNֵעְו
רַמרַמָא,רַמzְיִאיִכָה,רַמzְיִאיִאאlֶָא.אeה
aַַאבַררMִאָל,יzֵנאָמיBלעַדBהָקיִרְזרַחַאְל
אGהָקיִרְזיֵנְפִלBלעַדBנלָבֲא,הvֶַרְמcִאeה
,הָקיִרְזיֵנְפִלBלעַדBנleיִפֲאבאlֶָא,הvֶַרְמ
aBְחָרְלבeLְkָמתֵמאֵצnBַהג)ה,אָפbe:הvֶַרְמ
LֶלcֶֶרC,רְתִלeעְוריִזָנְל.אֵמָט,הָמBNֵהtֶחַס,
Lֵילָבֲא,רBבֲעַלםBקָמBלןיֵאLֶ,א"דב.רBהָט
BאָצLֶnְ,א"דב.רBהָטהָמeרְתִלףַא,רBבֲעַלםBקָמ
Lְָמלָבֲא,םֵלLeaָרeפְמBהָט,קָרBר,Lֶnָאaֵןי
קָרBפְמeרLeaְָמleיִפֲא,רֶבwֶַבe.רַבָעםיִקָרtְַה
lֵCַהְמaִ,א"דב.BפְרָצְמרֶבwֶַהLֶיֵנtְִמ,אֵמָט
aְעָטלָבֲא,ויָלְגַרeאןBכָרeיִפְל,אֵמָט,ב
LֶnְַהlֵCaְְפֶאויָלְגַרLָרLֶHִיאbְַועGלִהֲאַיא,
אGְועbִַיאLֶHרLְָפֶאיִאבeכָרBאןeעָטלָבֲא
הָאְמeטaְלָבֲא,םBהzְַהתַאְמeטaְ,א"דב.לִהֲאַי
לkֹ,םBהzְַהתַאְמeטאיִההֶזיֵאְו.אֵמָטהָעeדְי
LֶHִהאkִריaָdדָחֶאaְסBעָהףBִהלָבֲא,םָלkִרי
aָdדָחֶאaְסBעָהףBטהֶזןיֵא,םָלeתַאְמ
,תBרBרְצִבeרָפָעaְ,ןֶבֶתaְןeמָטBאָצְמד.םBהzְַה
,הָליֵפֲאaַ,םִיַמaְ.םBהzְַהתַאְמeטהֶזיֵרֲה
aִַהיֵקיִקְנqְטהֶזןיֵא,םיִעָלeַהתַאְמzְהBְו.םGא
:דַבְלaִתֵמְלאlֶָאםBהzְַהתַאְמeט)וeרְמָא
BתBאןיִפְרeaB,NBרBאםֵלLָאָמְטִנה'ינתמ
,Bטeעיִמאָמְטִנ.הָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמהָריaִַהיֵנְפִל
לַעBאןֶהיֵתBרְצַחBaְתBאןיִפְרNB,רָתpBַהְו
bַbBַה.ןָמְצַעיֵצֲעֵמןֶהיֵתvַןיִנָקְיNBאןיִפְרBתB
:הָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמתBנָהיֵלליִבaִLְ,הָריaִַהיֵנְפִל
:ןLָיiְַבְליֵדkְ,אָניִנֲחרaַיֵסBיר"א,ט"מ'מג
אָצLֶiָיִמןֵכְו)ז,eהְניִמְרe':eכְוBטeעיִמאָמְטִנ
,LֶדֹקרBaְNַדָיLֶiֵLaְרkְַזִנְוםִיַלeLָריִמ
ואָלםִאְו,BמBקְמBaִפְרNBםיִפBצרַבָעםִא

אkָיִאleיִפֲאַו,רeמbָרzֵיֶה.םBהzְַהתַאְמeטBלהָרezְהLֶןיִדBניֵא
ריִזָנaְיַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהםBהzְַהתַאְמeטרֶבֶקןBגkְ.הָכָלֲהֵמ:ןיִרBהְט
אָלםBהzְַהתַאְמeטאָהְו.הָכָלֲהֵמרֶמBחָולַקןַניִניְיָדיִמe:חַסtֶהBNֵעְו
,איִהאָמְלָעaְ]בַעֵרְפַמְלאָתlְיִמיbִleאָמיֵנdcְָל]אןיִאnְַטְמאָקיֵפְסםMeִמ

אlֶָאיnֵַנeאְמְטִניאcַַוleaְיִפֲאאLְzַָה
aְLָהָעLֶpִטהָתְיָהאָמְטeַהתַאְמzְהBם
LֶHִהאkִריaָdעֵמםָדָאBןיִרֲהַטְמםָל
תֶכqֶַמaְע"רְוא"רcְ:ןnַָקְלִדd,kְיֵל
ןיֵאםcָתיִעיִבְרםָתָהןַניִרְמָאcְ,ריִזָנ
,dָאOַָמלַעְוdָעbַָמלַעַחlֵַגְמריִזpַָה
םֶצֶעהָמe,ו"קאָביִקֲעיaִַררַמָאָקְו
kִNְעBהָרLֶַטְמןיֵאnֵתֶא(אkָםָדָא)ל
aְַה,לֶהֹאpַָגְמריִזlֵַמלַעַחbָָעdלַעְו
תֶא(הָאnְַטLֶnְםcָתיִעיִבְר,dָאOַָמ
kָםָדָא)לaְניֵא,לֶהֹאBןיִדLֶַהpָריִז
Bלרַמָא,dָאOַָמלַעְוdָעbַָמלַעַחlֵַגְמ
ריִזpַָהLֶהָרBעkִNְםֶצֶע,ע"רְלא"ר
הָכָלֲהdָאOַָמdeָעbַָמלַעַחlֵַגְמ
,הָרaַzBבeתkָןיֵאְויַניqִִמהLֶֹמְל
eתיִעיִבְרcַָאםzָהaָמְלִלאBִמדnֶpָה
aְןיֵאְו,ו"קcֶָאהָכָלֲהֵמו"קןיִנlָא
תַאְמeטְו:הָרaַzBבeתkַָהרָבcִָמ
הBNֵעְוריִזָנaְהָרezְהLֶ.םBהzְַה
tֶאָכיֵה,חַסkְַהְו.אָביִתCaַיִאאָיֲעaַאָיְע
aְֵרְדִמיLַָקִמאnֵאָהיaַיבַרְדאָיֲעBףֵס,
eִבLְיבַרְדיֵנBףֵסkְיִארָבtְLִַהאָטיC
םBהzְַהתַאְמeטcְןnַָקְלcִאָנָקqְַמ
bְָליִריִמְגאָרָמd,ִמMeיִכָהםtָןַניִכְר
:'הָכָלֲהֵמו"קןַניִניְיָדיִמe'ליֵעְל
aִחְמeeֶויָלָעתֶר.LֶzְאֵהaְרeלהָרB:
הָקBחְרCֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט'.םֶכָל
יkִ:אֵמhַָאיnֵַניֵאָק'םֶכָל'יאַהְו,'םֶכָל
הָקBחְרCֶרֶדְדאָיְמLceֶפֶנָלאֵמָט.Cֶרֶד
.םBהzְַהתַאְמeטeהֶזיֵא:אeה
LֶהezְעְוריִזָנְלהָרBNֵהtֶחַס:Gא
Lָנe.cְַרְמץיִצvֶטלַעהeַהתַאְמzְהBם
aְעְוריִזָנBNֵהtֶמ:חַסeLְkְָחָרְלבaB
LֶלcֶֶרC.הְוeרַבָעאLָא"אְו,םLֶHא
:ליִהֱאֶהBאטיִסֵהBאםLָעַגָנ
אcְG.אֵמָט:הָמeרְתaִלBכֱאֶל.הָמeרְתִל
leיִאְו,םBהzְַהתַאְמeטaBהָרezְה
םBהzְַהתַאְמeטleיִפֲאCֶרcֶלkBLְֶרָאְל
.רBבֲעַלםBקָמBלןיֵאLֶ:ןאkָןיֵא
LֶnַקיִזְחeַמְמlֵתֶאאkָרלBַהבַחcֶֶרC,
ןָויkֵ,איִהיאcַַותַאְמeטcְבbַלַעףַא
cְאיִהַהLְַעzָאcַיֵלֲערַבֲעdטeתַאְמ
םָדָאםLeהָיָהאLֶH,יאַוֲהםBהzְַה
דַעעַדBנאGהֶזָלףַאְו,םBLָעְדBי
LֶpִLְטֲחeְרָקaְנBֹמְלהָכָלֲה,ויָתLֶה
:םיִמcַָהתֶאויָלָעןיִקְרLֶfBאיִהיַניqִִמ
ףַא,רBבֲעַלםBקָמBלLֵילָבֲא
קֵפְסdיֵליֵוָהcְ.רBהָטהָמeרְתִל
Bקיֵפְסe,םיaִַרָהתLeְרaִהָאְמeט
לkָתֶאאlֵַמְמיִכcְ.א"דב:רBהָט
לB.LֶkָפְרָצְמרֶבwֶַהLֶ:אֵמָטCֶרcֶַה
,LֶaBןָקיֵרleיִפֲאַולֶהֹאaְאnֵַטְמרֶבwֶַה
cִביִתְכ)aַnְִדaָא')טירBא"דב:'רֶבָקְב.
.ןeעָט:רBהָטקָרBפְמeרLeaְָמcִ]א[
ןאָכְלדָנָועָנCֵלBהBחְרkָלַע,יOBַמ
eןאָכְל,eא"דב:ויָדָדְצלַעליִהֲאַמ.
cְעְוריִזָנBNֵהtֶהָטחַסBלָבֲא:ר
aְטeדְיַההָאְמeהָע.LֶiָעְדeLְֶקִנםָדָאaַר
Lָמָט:םeןaְרָפָעaְןֶבֶתeרְצִבBרBת.
,Bזאיִהםָדָאלkִָמהeqָכְמהָאְמeט
LֶnָאbַאםיִנָבֲאלBארָפָעBzֶלַפָנןֶב
,םָלBעֵמםָדָאיֵנeaBaְריkִִהאGְוויָלָע
ןיֵאםיִעָלqְַהיֵקיִקְנeהָליֵפֲאַוםִיַמלָבֲא
ץיִצnֵַהLֶ,הָמָלֲעַנְוהeqָכְמהָאְמheַהBז

הeqָכְמַהםBהְתaִאיִהLֶהָאְמeטaְאlֶָאאָתְכְלִהיִריִמְגאָלְו,תBאְרִללBכָי
:דַבְלaִתֵמaְאlֶָאםBהzְַהתַאְמeטהָרezְהe.cְרְמָאאGְו:לkַֹהןִמ
cָLְקnִַהלkָ.הָריaִַהיֵנְפִלBתBאןיִפְרeaBNBרBאםֵלLָאָמְטִנ'ינתמ

kelBיֵרָקaִחהָרי(,eַבbְֵרָפְמאָרָמLעיִמאָמְטִנ:אָמֲעַטeטB.נןֵכְוBרָתLֶלtֶהָטחַסBַה:רvַןיִנָרְצַע.ןיִנָקְי,kְלBרַמLֶןִיַעיֵרָצןֵה:NBןיִפְר
.םיִפBצ:אֵצBיaְלeסtָאeהיֵרֲהַו.LֶדֹקרBaְNַדָיLֶiֵLaְ:ןיִרְבBעleֵאקֶרֶפaְ.אָצLֶiָיִמןֵכְו'מג:רָתpBַהתֶאְואָמְטLֶpִטַעְמתֶא.BתBא
רָבְכeליִאBה,םִיַלeLָריBaִפְרNְָלeרBזֲחַלeהeחיִרְטִהאB.GמBקְמBaִפְרB:NBתBאְרִללBכָיןיֵאהָאְלָהָוםMִָמe,הָריaִַהםMִָמתBאְרִללBכLֶiָםBקָמ
:'ףֵרLzִOֵָאL,aֶָדaַwֹ'ִמ,ןָתָפיֵרNְםLָםיLִָדָקתַליִכֲאםBקְמִבcְ).דכףcַ(הָעLָלkָקֶרֶפaְןָלאָמיְיַקcְבbַלַעףַאְו,הaְֵרַהקֵחַרְתִנ

רֵזBח

,א"ָביִרְלהLֶָק.ע"כaָdיִעְדָיcְדַע,'Cֶרֶדkְ'רַמָאLcְיִקָלLיֵרְל
cִריִזָנְבaְסBפB)cַַהאָתיִא).גסףCַמqְםָתָהיֵתיְיַמאָלְו,אָנָק

ד"מְלאָמָלaִLְרַמָאָקְו,א"רְלאlֶָאיnֵַנCיֵרtָאָלְו,ןָנָחBייaִַרdcְיֵתlְיִמ
'kְֶרֶדC'Lַtִִמאיִהְו.ריqeיְגBלֲחַהתeקBהָטְואֵמָטְו:תBַכְלרzְִחlָה
יֵנְפִללָבֲאהָקיִרְזיֵנְפִלאָקְוַדְו.אeה
LְהָטיִחGא,kְמBLֶאיִבֵהaַweסֵרְטְנ

aְִמןיִתיִנְתַמzBְפֶסzָא:

כ"ע.הvֶַרְמיnֵַנהָקיִרְזיֵנְפִלאlֶָא
םִאcְ,םcָםLeתַקיִרְזיֵנְפִל

,אָמְטִנְוםיִמcַָהןִמדָחֶאleיִפֲאקַרְזִנ
zְןַנaְקֶרֶפLְלLָאיִבָי°).זמריִזָנ(םיִניִמה
LְְרָקרָאaָנBיִפֲא;רַהְטִיְותleaְטeהָאְמ
יveיִרְו,BתeריִזְנרֵתBסBניֵאהָעeדְי
ןיzְִעַמelָdLְכcְםBהzְַהתַאְמeטְד
]גיLְzִַריֵפְדBkִתeריִזְנרֵתBסBניֵאeLֶניְיַה

'ויָלָעתֵמתeמָייkִ'ריִזָנaְיִא)טליֵעְל
ריִזָנcְאָרְתaָקֶרֶפְבcִ,י"ִרְלהLֶָקְו.'eכ
)cַגָסף.(zְדַעםִאןַנLֶHאbִיlַנחBעַד
יֵקBמe,רֵתBסםBהzְַהתַאְמeטleיִפֲא,Bל
רַמָאcְא"רkְאָרָמaַbְןָנָחBייaִַרdיֵל
zִַעְמתַחַלְגkֶנכ"אְו,תֶבBלעַדBיֵנְפִל
Bניֵאיאnַַאתֶבkֶַעְמcִןָויkֵיnֵַנהָקיִרְז
טַחLֶpִLְןָויkֵאָכָהcְ,י"ִרץֵריֵתְו.רֵתBס
תַאְמeטלַעץיִצהvֶַרְמeםיִלLְַהְלBלLֶי
רַחַאְלleיִאkְרֵתBסBניֵאְו,םBהzְַה
.ַחleיbִםֶדBקְליֵמָדאָלְו,אָמְטִנהָקיִרְז
,הָקיִרְזרַחַאהָוֲהַחleיִגcְג"עאְו
kְןַנְתִדaִLְלLָםיִניִמה)Lָםcַומף:(bִיlַח
,הָלeסzBtְְחַלְגzִלeסtָאָצְמִנְוחַבֶזלַע
חַבֶזאיִבָיהָקיִרְזיֵנְפִלאeהַחleיִגיִאְו
אָלתַחַלְגִתecְהְלתיִאןָנaַָרְלרֵחַא
:הָקיִרְזיֵנְפִלאָכָההvֶַרְמCָכְלe,)יאָבkְַעְמ

קֶרֶפe'.aְכבeLְkָמתֵמאֵצnBַה
aָריִזָנְדאָרְת)cַהסף.(

cִָמאיִהַהלַעקיֵיLְַה',םָתָהְדהָנnBאֵצ'
tְצָמְלטָרeתֵמ',י'tְרָהְלטָרeג,
,א"ָביִרְלהLֶָקְו.בBLֵיְלטָרtְ'בeLְkָמ'
cְאָכָהaְיBLֵיֵתָאבLַtִיֵפְטרי
יאַהיkelֵיֵוָהאָלבeLְkָמְבcִ,בeLְkָמaְִמ
ל"יְו.םeLָהeרָבְקםִאםBהzְַהתַאְמeט
cְמeLְkָטַקָנבaִLְליִבzְרeהָמ,Lֶהeא
zBסֵפkָרלBַהבַחcֶֶרCְפֶאיִאְוLָרLֶHא
אkָיִאcְ,אGבBLֵילָבֲא,טיִסָיBאליִהֲאַי
:cBְגֶנkְליִהֱאֶהאGאLֶnָרַמיֵמְל
eַבwֶיִפֲארֶבleכe'.יִכיֵהת"אְו

LָטאָכיְיeַהתַאְמzְהBם
aְֲהַו,רֶבֶקGנאBעַדkְLֶwְרָבeהeLָם.
רֶבֶקaְלַפLֶpָןBגkְרַמיֵמְלאkָיִאְו
eאָהְו.תֵמcְֵריֵפLaַweסֵרְטְנLֶַהwֶרֶב
ןיֵא,'רֶבָקְבBא'ביִתְכcִםMeִמBפְרָצְמ
יֵריְיַמאָרְקאcְLֶnָ,י"ִרְלהֶאְרִנ
aְכְמרֶבֶקeqֶה,eִמMeַניִכָהםnֵַהיwֶרֶב
תֶאאיִבֵמיqeיkִַהLֶלֶהֹאםMeִמBפְרָצְמ
ןֶבֶתaְןeמָטBאָצְמ:ויָלָעהָאְמheַה
ויLְָכַעeהeנאָצMֶnְהַמיִפְלcִםMeִמ.'eכ
GאָרהָיָהאeַהְליkִדָחֶאְלריaְסBף

:ריkִַהְליeאָרםִיַמaְלָבֲא,םָלBעָה

יֵנְפִלBתBאןיִפְרeaBNBראָמְטִנ
הֶאְרִנ.'eכיֵצֲעֵמהָריaִַה

הֶנְתַמןיcִתיaֵבֵלcְםMeִמםַעhַַה
יֵנְפִלBפְרNְָלeהeקיִקְזִהLֶיִפְל,םֶהיֵלֲע
איִבָהְלeהeחיִרְטִהאiְLB,Gַבְליֵדkְהָריaִַה
.cֵLְקֶהלMִֶמתBנָהֵללBכָיְוMֶlBִמםיִצֵע
,לkַֹלאGְוןֵכBמkְ)א(eנְתִהןיִנָקְיaַvַןֵכְו
cְִמzBCנָקְיַצeיָהןָתeִמןיִעָנְמִנlְNָפְרB
Bאןיִנָקְיַצaְאָקְוַדְו.הָריֵבֲעיֵדיִליֵתָאְו
aְיאַנְסְכַא,kִןַניִרְמָאְדaַbְאָרָמcֲַעNָאeהe
kַvַרֵחַאםָדָאלָבֲא,ןיִנָקְיGיִפֲאַו.אle
מ"ה,ןֶהיֵלֲעהֶנְתַמד"בבֵל):אי(תBעeבcִLְק"פdaְיֵלתיֵלcְןאַמְל
aְְרָקaָנBת,cְַקcִיLֵדְקיeMַַהתbeלָבֲא,ףaִדְקeMַתcָםיִמkelֵמאָמְלָעיBדe:

בַר

טפשמןיע
הוצמרנ

תוריזנ'להמו"פ'יימאע
:חיהכלה

תאיב'כלהמד"פ'יימבאע
:ו'להשדקמ

ןברק'להמו"פ'יימגבע
'להמח"יפואיהכלהחספ
:גהכלההאמוטהתובא

תוריזנתוכלהמו"פ'יימדגע
:טיהכלה

ןברק'כלהמד"פ'יימהדע
ט"יפוגהכלהחספ

הכלהןישדקומילוספתוכלהמ
:זב

=
לאננחוניבר

וניא.האמוטבןתואןישוע
רובצלהרתוהשןיד
הצרמהןהכוםוהתהתאמוט
ןכואוהרוביצןברקדימתב
ץראדומלתבשרופמאוה
ןניניידימו'ישקאו.לארשי
תאמוטהכלהמרמוחולק
איההכלהדיחילםוהתה
.רמוחולקרוביצןברקו
אביקעיברולרמאאינתהו
תיעיברוהכלההרועשכםצע
לקןינדןיאורמוחולקםד
אביקע'רדוזוהכלהמרמוחו
לודגןהכ'פריזנבהרקיע
אברדרמוחולקוריזנו
רמאאלא.ימלשוריבשרופמ
הריזגבודעומברמגאבר
אביתכאכיה:חספמהוש
רמאריזנבםוהתהתאמוט
תומייכורמאנשרזעילאיבר
וילעתרווחמב'וגווילעתמ
חספב.הרורבהעידירמולכ
אמטרמאנשרמאןנחוי'ר
םכלהקוחרךרדבואשפנל
שיקלשירםכלתרווחמבםכל
המהקוחרךרדבוארמוא
האמוטלכףאיולגבךרד
והיילעןניבתואו.היולג
םוהתהתאמוטאיהוזיא
ףוסבדחאהבריכהאלשלכ
ףוסבדחאהבריכהםלועה
.םוהתהתאמוטוזןיאםלועה
יכורמאדרזעלא'רלאישק
וילעתרווחמבוילעתמתומי
המלכוהילעבייחשאוה
פ"עאוילעתרווחמהניאש
איהירהותואןיעדויםירחאש
ןנחוייברלו.םוהתהתאמוט
עדיאה'ירתםכלמהלקיפמד
םוהתהתאמוטדחאהב
שיקלשירלו.היבאנירק
וניאשלכךרדמהלקיפמד
איהירהךרדכםדאלכליולג
'ינתמיאהםוהתהתאמוט
דחאהבעדיוליפאינתקד
תאמוטוזןיאםלועהףוסב
וחדנו.ןלכלאישקםוהתה
תאמוטבאלא'מיקואוםלכ
הלארימגאתכלהםוהתה
רמא:אמלעבאתכמסאארקו
םאוליפאישאבררברמ
הקירזינפלאמטנשולעדונ
תמאצומה:הצרמץיצה
ךרדלשובחרלבכשומ
השועוריזנלאמטהמורתל
ולןיאשבא"דברוהטחספ
םוקמולשילבארובעלםוקמ
רוהטהמורתלףארובעל
רוהטםוקממרמואינאש
לבאםלשאצמנשא"דברבוע
רומיארוהטקרופמורבושמ
וליפארבקבו.רבעויקושיניב
רבקהשאמטקרופמורבושמ
וילגרבךלהמבא"דבופרצמ
רפעבןבתבןומטואצמ.'וכ
תאמוטוזירהתורורצבו
הלפאבוםימבםוהתה
וזןיאםיעלסהיקיקנבו
ורמאאלו.םוהתהתאמוט
תמבאלאםוהתהתאמוט
ירהשגורהיקופאלדבלב
'שורי:וגרהשימובריכה
היזמרבןנחוי'ר'פהףוסב
יימחןנדהממסחנפ'רםשב
'תחתןהילדנסןיחולשןנבר
'רינאת.תיבהרהלשףגא
לכיהתחתשתוליחמהדוהי
שיקלשיררמא]לוח[)שדוק(
הרודמוןכהרמא'ינתמו
דובכלשאסכתיבוםשהתיה
האוציכו'ררמא'וכוםשהיה
אדייותויקנאלאאיההאמט
הביסמבולךלוהואצוי'מא
:'וכהריבהתחתתכלוהה
ועשפשינפמןשייבלידכ
וטועימאמטנ.אמטנווב

=
םלשהרואהרות

ויָלָעתֵמתeמָייִכְו)א
aְעַתֶפtִִטְוםֹאְתnֵאֹראL
םBיLBaְאֹרחlִַגְוBרְזִנ
יִעיִבMְַהםBaַiBתָרֳהָט

]ט,ורבדמב[:peֶחlְַגְי
לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)ב
הֶיְהִייLkִיִאLיִארֹמאֵל
CֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט
םֶכיֵתֹרֹדְלBאםֶכָלהָקֹחְר
]י,טרבדמב[:ָייַלחַסֶפהָֹשָעְו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,.זנריזנ.ש"ע.בלקתבש)א
.םש[)ג,ש"ע.גסריזנ)ב
,םש)ד,]בקרפםיבזאתפסות
ןינעהלכב"עםשריזנ[)ה
,]בקרפםיבזאתפסות
,]נ"שוש"ע:פליעל[)ו
,]:טמתוכרב[.טמליעל)ז
,:פ)ט,ש"ייע:דקםיחבז)ח

.א"עומריזנ)י

ח"בהתוהגה=
ומכ'וכואמטנה"ד'סות)א(
:ל"צכןתונקיצךותמאמשןכ

א"רגהתוהגה=
א"דבה"די"שר]א[
.רוהטקרופמורבושמד
לבאטקנאקיספדאתלימב"נ
)ולןיאשא(םגיאקתמאב

:רובעלםוקמ]ל"יא[

ס"שהןוילג=
ינפלאלאה"ד'סות
ראשאיביהקירז
אהןיבהליתיכזאל.תונברק
וניאהזבכ"חאאמטנבםש
םאלבאעודיהאמוטברתוס
עודיבהזבערפמלאמטשעדונ
'הורתוסוניאםוהתבורתוס

:יניעריאי

םינויצותוהגה=
ןנירהטמל"צדל"נ]א
:)ל"שרהמ'יעו,ש"שר(
קוחמלל"נ"ערפמל"]ב
:)ל"שרהמ'יעו,ש"שר(
י"ופדב,ךירפדכל"צ]ג

:'ירפדכ

י"שריטוקיל=
ןיאו.ריזנתכסמב.אינתהו
אלד.הכלהמו"קןינד
שרדילהפלעבשהרותהנתינ
.].בלקתבש[תודמג"יב
ולהרורבב.ולתרווחמב
לבארתוסהעודיהאמוטןוגכ
העודיהניאשהאמוטלעאל
יבג.ךרדכרמאל"בשר.ול
שפנלאמטהיהייכחספהשוע
המךרדיכ.הקוחרךרדבוא
האמוטףאיולגבךרד
תאמוטיקופאל.יולגבימנ
ריזנלןידהאוהואלדםוהתה
חספהשועוריזנםוקמלכבד
'וכויביתימ.והנינידדהיכ
תרווחמברמאדא"רל
אהואמטיוהיאמא.וילע
אלא.ולתרווחמהניא
אתכלהםוהתהתאמוט
האמטמהניאד.הלירימג
השועוריזנלדהלירימגיכהו
ריזנ[האמטמהניאדבלבחספ
ןומט.תמאצומהר"ת.].גס
לטומותורורצבואןבתבךרדב
םוקמולןיאוךרדלשובחרל
ךלוהשהעשבווילעאלארובעל
ויתחתאוהשובריכהאלוילע
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