
.דצםיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ

אָנָמֲחַרץֶרLֶאֵמְט,אָיLְַקאָלהָדeהְיבַרְל
אֵמָטהֶיְהִייLkִיִאLיִא')אביִתְכd,cִיֵיְחַד
LֶlBיִעיִבLְלָחLֶןַניִקְסָעאָליִמ)א,'Lֶפֶנָל
אָנָמֲחַררַמָאיִכָהleיִפֲאַו,חַסtֶַהבֶרֶעaְתBיְהִל
םיִעיִדnBַלץeחדֵמBעהָיָה,ןָנaַָרeנzָ.יֵחcְיִל
אֵהְילBכָי,םיִדָרְפִבeםיִסeסaְסֵנkָיִללBכָיְו
הָיָההGֲהַו,'הָיָהאCGֶרֶדְבe')בל"ת,ביiַָח
aַcֶֶרC.עהָיָהאBַהןִמםיִנְפִלדֵמnBןיֵאְוםיִעיִד
תBבkְַעְמַהתBנBרְקeםיlִַמbְיֵנtְִמסֵנkָיִללBכָי
אCGֶרֶדְבe'ל"ת,ביiַָחאֵהְיאGלBכָי,BתBא
אzָיLִ,אָבָררַמָא:CֶרaַcֶהָיָהאGיֵרֲהַו,'הָיָה
אָעיִקְרִדאָכְמeסְו,אָמְלָעיֵוָהיֵסְרtַיֵפְלַא
רַבָס.אָרָבְסאָדֲחַו,אָרָמbְאָדֲח.יֵסְרtַאtְָלַא
ר"אהָנָחרaַרaַהaַָררַמָאcְ)ב,אָהיdkִָל
'י,םBיaְיִנBניaֵםָדָאCַלֲהַמהkַnָ,ןָנָחBי
tַאָסְרBלֲעֵמ.תBַהתMַַחַהץֵנָהדַעְורַחnָהה'
םיִבָכkBַהתאֵצדַעהnַָחַהתַעיִקMְִמ,ןיִליִמ
דָחֶאַעיִקָרלBLֶיְבָעאָצְמִנ,ןיִליִמהMִָמֲח
Bיְבָע,רֵמBאהָדeהְייaִַר,יִביִתיֵמ.םaַiBהMִMִָמ
LֲֶעֵמדָחֶאַעיִקָרלNָהָרaַiBם.zֵעַד,kַnָה
,תBאָסְרtַרNֶֶע,םBיaְיִנBניaֵםָדָאCַלֲהַמ
eלֲעֵמBַהתMַַחַהץֵנָהדַערַחnְָרַאהaַןיִליִמתַע,
תַעaְַרַאםיִבָכkBַהתאֵצדַעְוהnַָחַהתַעיִקMְִמ
הָרNֲָעֵמדָחֶאַעיִקָרלBLֶיְבָעתאָצְמִנ,ןיִליִמ
aַiBם.zְיeאָבָרְדאָתְב,zְיeעְדאָתְבelָא.
zְיeאָמיֵל.אָתְבzֶיֵוֱהיzְיeי'רְדאָתְבBרַמָא.ןָנָח
אָקְדאeהןָנaַָרְו,יִרַמֲאַדאeהאָמָמיaִאָנֲא,Cָל
אָמיֵל.אָכLBֲחַואָמְדַקcְןִבLְָחאָקe,cְעָט
zֶיֵוֱהיzְיeַרְדאָתְבaִַו')ג,אָל.אָניִנֲחיiָציִאe'
Lְָרַאהָיָהםִיַרְצִמ)ג,ש"ת.יֵנאaַאֵמעBתtַהָסְר
םיMִMִִמדָחֶאםִיַרְצִמe,הָסְרtַתBאֵמעaְַרַאלַע
aְכeL,כְוeLִמדָחֶאMִMִםיaָעBעְו,םָלBםָל
,ןֶדֵעaְםיMִMִִמדָחֶאןַגְו,ןaַbָםיMִMִִמדָחֶא
םָלBעָהלkָאָצְמִנ.םpִָהיֵגaְםיMִMִִמדָחֶאןֶדֵעְו
kelBkְיִכqeִהיֵגְלהָריֵדְקיpָם.zְיeאָתְב.
zָאLְעַמ,cְִלֵאיֵבְדאָנָתiָהe,ַרaִאןָתָניBרֵמ,
.בBLֵידָחֶאבָכkBתַחkelBzַבiִMeַהלkָ)ד)א(
zֵעַד,LֶנםָדָאיֵרֲהBניֵעןֵתBaְכBדָחֶאבָכ,
לָכcְלָלkְִמ.cBְגֶנkְדֵמBעםָלBעָהתBחeרעaְַרַאְל,cBְגֶנkְדֵמBעחָרְזִמְלCֵלBה
בָרְקַעְוןBפaַvָהָלָגֲע)ה,ש"ת.אָתְבeיzְ.בBLֵידָחֶאבָכkBתַחkelBzַבiִMeַה
aַcָרBַהלָכְו,םiִMeבkelBניֵאBיBLֵֶאבlָאaֵַהלָכְו.בָרְקַעְלהָלָגֲעןיiִMeב
kelBניֵאBֶאהֶוֹהlָאLָתַחַאהָעaַiBם,LֶַחןיֵאnַָלתֶסֶנְכִנהiִMeֶאבlָאLָהָע
LֵLיִצֲח,בָרֲעaַnַהnַָחעַבLְֶבe,חָרְזaַnִהnַָחLֵמָחLֶaְ,עַדzֵ.םaַiBתַחַא
ןָנָחBיןaַָר)ו]ארַמָאcְ,ש"ת.אָתְבeיzְ.םָדָאלLkָאֹרaְתֶדֶמBעהnַָחעַבLֶיִצֲחַו
aֶַזןkַהַמ,יאzְLeֱההָבLִַביzeaַקתBאְללBתBָרLָעaְLָהָעLֶהֶלֱעֶא')דרַמָא
,עLָָרןaֶעLָָר,BלהָרְמָאְולBקתaַהָתְצָי,'ןBיְלֶעְלהcַnֶֶאבָעיֵתֳמaָלַע

aֶן

eהְיבַרְלeַקאָלהָדLְאָי.cְֶפֶנָלאֵמָט'רַבָסָקL'אָמָתְסkְיִפֲאַו,ביִתle
LְיִעיִבLֶlBaַnַLְעָמ.kִאְדBאָנְמיִקaְָדיִאCtִןיִקְרי)cַצף:(,cְָלרַבָסdkְןאַמ
cְיָההָוְצִמתֵמיֵאֵמְטרַמָאeLֶלָחLְיִעיִבLֶlָןֶהaְַהבֶרֶעtֶחַס:aְסeםיִס
eםיִדָרְפִב.aִרְמeכָי:הָצBַחאֵהְילiָבי.kָםִא,תֵרGִהאbִהָרָזֲעָלַעי
aִLְתַעLְֲהַו:הָטיִחGהָיָהה.cְחeץ
יֵנtְִמ:אeההָקBחְרCֶרcֶןיִעיִדnBַל
איִבֵמהָיָהאeהְו.תBנBרְקeםיlִַמְג
aָויָנeתיֵביֵנְבBַח:]בןֶהיֵלֲעiָבי.Lֶןיֵא
CֵליֵלְוטֵמMִָהְלBלLֶiֶL,סֶנBאהֶז
יֵסְרtַיֵפְלַאאzָיLִ:טBחLְִלְויִדיִחְי
הnַָחַהleCיִהףwֵיֶה.אָמְלָעהֵוָה
aְתBCִמלָלָחֶהnִסְו:בָרֲעַמְלחָרְזeאָכְמ
.אָרָמbְאָדֲח:ַעיִקָרלBLֶיְבָע.אָעיִקְרִד
Lִיzָיֵפְלַאאtַיֵסְרcְאָמְלָעbְהָוֲהאָרָמ
אָכְמeסיֵסְרtַאtְָלַאְדאָהְו,dיaֵַרֵמ
,dיzְֵעcִַמdָלרַבָסהָוֲהַעיִקְרִד
:אָרָמְגcִיֵסְרtַיֵפְלַאתיLְִדאיִהַהֵמ
.םaַiBהMִMִָמדָחֶאַעיִקָרלBLֶיְבָע
םָדָאיֵרֲהd.LֶָתָעיִקLְדַעְוvָdִנֲהֵמ
דַעְוvָdִנֲהֵמןיִליִמםיLִלlֵCLְַהְמ
Lְָתָעיִקd,eתְבBCַלֲהַמCLְלLִןיִליִמםי
םָלBעָהלkָתֶאתֶכlֶַהְמאיִהםָדָאְל
LֶהeאLֵLֶםיִפָלֲאתtַיֵסְר,eַלֲהַמיֵדְכC
םיLִלaִLְהMִMִָמדָחֶאיֵוָהןיִליִמהMִָמֲח
אtְָלַאאָעיִקְרִדאָכְמeסאָמְלַא,ןיִליִמ
tַיֵסְר,LֶaְַלֲהַמלָכCִמֲחMָםָדָאְלליִמה
מ"יְו.תBאָסְרtַףֶלֶאתֶכlֶַהְמהnַָחַה
'Lִיzָיֵפְלַאאtַניְיַה'יֵסְרeאָלBֶרCאB
ןיֵאיֵרֲהLֶ,לָלkְןָלאָריִהְנאָלְו.בַחBרָל
אlֶָאםָלBעלkBLְֶרָאְלתֶכlֶַהְמהnַָחַה
'יִמדָחֶא'eכרֵמBאי"רש"ת:Bתָפיwִַמ
aַiBָחאָקי"ר.םLֵכְלביelֵיdיBאָמ
,םיִבָכkBַהתאֵצדַעְורַחMַַהתBלֲעֵמ
אָכָהיֵנָתָקcְ,אָבָרְלןַניִבְתBמאָהeaְהיִמ
הnַָחַהץֵנָהדַעְורַחMַַהתBלֲעֵמ
,ַעיִקָרָהיִבBעeניְיַהcְ,ןיִליִמהָעaְָרַא
םיִבָכkBַהתאֵצדַעְוdָתָעיִקMְִמןֵכְו
ןיִליִמב"לeהְלtָLe,ןיִליִמהָעaְָרַא
אָתְבeיְתe,הָעיִקLְדַעְוהnַָחַהץֵנָהֵמ
:ןיִליִמםיLִלLְיִרְמָאcְאelָעְדeאָבָרְד
,רַמBלkְ.י"רdcְיֵתְבeיzְיֵוֱהיzֶאָמיֵנ
רaַהaַָרְדaִליֵעְלןַניִרְמָאְדאָהcְאָמיֵנ
aַלֲעֵמהָנָחרBַהתMַץֵנָהדַעְורַח
רaַהaַָרkelָd,ןיִליִמהMִָמֲחהnַָחַה
aַָלרַמָאהָנָחרdeִמMְיֵמdcְי'רBןָנָח,
אָניֵמֲאיd:kִיֵתְבeיzְ]גיnֵַנCַהיֵוֱהיֶתְו
לkָלLֶיzְִלַלkָיִנֲא.יִרַמֲאאָמָמיaִאָנֲא
םיִבָכkBַהתאֵצדַע]דםiBַהתBלֲעֵמםiBַה
הkַnָיLְzִַריtֵאGְו,תBאָסְרtַהָרNֲָע
:dָתָעיִקLְרַחַאְוהnַָחַהץֵנָהםֶדBק
eעָטרָבcַָהLeְריLֶtֵאָבָרְואelָע.ןָנaַָרְו
aְֲחַואָמְדַקLBאָכ,LֶרBהב[aְםָדָאיֵנ
ץֵנָהםֶדBקןיִליִמהMִָמֲחןיִכlְַהְמ
תBלֲעםֶדBקןיִמיLֶnַLְkִיֵדְילַעהnַָחַה
יֵדְילַעdָתָעיִקLְרַחַאןֵכְו,רַחMַַה
LֶnְַחMְיִלןיִכkַָהתאֵצרַחַאסֵנkBםיִבָכ:
zְיeיֵתְבdcְַרaִאָניִנֲחי.cְִמרַמָאqְדBם
אָיְדֶהaְםָתָהְו,ןיִליִמהMִָמֲחרַעBצדַעְו
יֵוָהeLכְו:'ץֶרָאָהלַעאָצָיLֶמMֶַה')םLָ(ביִתְכB',eגְו'הָלָערַחMַַהBמְכe')טיתיLִאֵרaְ(ביִתְכcִ,הnַָחַהץֵנָהדַערַחMַַהתBלֲעֵמאָרְקLֵרָפְמ
דָחֶאבָכkBתַחzַ:םָדָאיֵנaְלkelB.LֶבiִMeַהלkָ:טָעeמרָבcָ.הָריֵדְקיqeיkִ:יֵסְרtַיֵפְלַאאzָיMִִמיֵפְטםָלBעאָמְלַא.םָלBעaָםיMִMִִמדָחֶא
הkַnָיֵרֲה,הָסְרtַףֶלֶאֵמרֵתBיבiִMeַהeLֶנָאןיִאBרְו,בiִMeַהלkָתֶאקיִזֲחַמדָחֶאבָכBכcְןָויֵכְו,רtְָסִמןיֵאְלַעיִקָרLaֵָיםיִבָכkBהnַָכְו.דֵמBע
kBםיִבָכLֶaִָיַעיִקָרMeלָכְלדָחֶאבkBבָכaְַיnִםיeרָהְנִבBתeְדִמaָרBיִאְו;תleןיֵאaֶָאַעיִקָרlָאLִMָהkBיֵרֲה,םיִבָכkָןאLֵLֶםיִפָלֲאתtַאָמְלָעְליֵסְר,
הָיָהLֶםBקָמBתBאלֶא]והֶאְרִי,הaְֵרַהםיִנLָץֵקְלםָלBעָהףBסְל.חָרְזִמְלCֵלBה:הָסְרtַלָכְלבָכkB,םיִפָלֲאתMֵLִֶמרֵתBיםיִבָכLֶiֵLkBןLֶkֵלָכְו
לַעeהֵאBרהָיָהאGחָרְזִמְלאeהLB,kְLֶאֹרלַעeהֵאBרְובָרֲעַמaְדֵמBעאeהkְLֶ,בiִMeַהלkָקיִזֲחַמהָיָהאleGיִאְו;בָרֲעַמaְדֵמBעהָיָהekְLֶהֵאBר
.בָרְקַעְלהָלָגֲעןיaֵ:רLBלfַַמאeהְו,הָלָגֲעkַםִיNeֲעָהםיִבָכkBןָתBא.הָלָגֲע:ויzְָחzִַמLַCְמִנְורַבָעMֶהַמיִפkְןBסְכַלֲאaַדvַַהןִמאlֶָא,LBאֹר
הֶאBרםָדָאלkָיֵרֲהLֶ,דֵמBעםֶהיֵנLְןיaֵבMeִיאlֶָא,בMeִייֵדkְדָחֶאלָכְוםֶהיֵניLaֵֵיםיִבָכkBהkַnָיֵרֲהLֶ,םֶהיֵניLֶaֵריִוֲאלkָקיִזֲחLֶnַאGְו
aִפְצBנBהָלָגֲעeרְדִבBמBבָרְקַע:eַהלָכְבiִMeָניֵא.בdַהְמlֶַחַהתֶכnֶָאהlָאLָתַחַאהָעaַiBיִצֲח]ז:םLֵLיִצֲחַוLֶַחעַבnָעהBתֶדֶמaְאֹרLkָל
תBרָהְנeםיnִַיְותBרaְָדִמcְיֵנָתָקcְ,אָבָרְד.אָתְבeיzְ:בMeיiִַהדֶגֶנַעיִקָרaָתֶכlֶַהְמהnַָחַהLֶהָעdLָָתBאeניְיַהְו,LBאֹרלַעהnַָחַההֶאBר.םָדָא
:רvֶַנְדַכeבְנ.עLָָרBתBאְל:אָבָרְדאָתְבeיzְ]ח,םיִפָלֲאהnַָכְלםָלBעהֶלBעאָצְמִנְו,דֹאְמלBדbָבMeִיcְןַניֵזָחאָקְו,בMeִייֵרeעיLִרNָָעדַחַאתBקיִזֲחַמ

aֶן

ליִאBה,ת"אְו.dיֵיְחַדאָנָמֲחַרץֶרLֶאֵמְטאָיLְַקאָלהָדeהְיבַרְל
,ץֶרLֶאֵמְטeניְיַהאָרְקִד'אֵמָט'ְו,ןיִטֲחLBןיֵאהָדeהְיבַררַבָסְו

תַעaִLְסֵנkָיִללַכeיאGְדאָכיֵהcְ,'אֵמhָ'ִמ'הָקBחְרCֶרcֶ'ףיֵלָיאָליאnַַא
LְהָטיִחGִיאLְטֲחeויָלָעkִןיֵאְדיִכיֵהיLBאֵמְטלַעןיִטֲחLֶץֶר,cְאָה

.יֵדָדֲהַא)ב(ליֵעְלeהְליnֵַדְמע"ר
לBכָיcְןָויkֵ,הָדeהְיבַררַבָסcְ,ל"יְו
אָלcְ,ויָלָעןיִטֲחLBהָליִכֲאתַעaִLְסֵנkָיִל
אeהרBהָטאָהcְ,ץֶרLֶאֵמְטִליֵמָד
.אָמְלָעaְהָאיaִאlֶָאםeלkְרֵסָחBניֵאְו
BניֵאLֶהָקBחְרCֶרֶדיnֵַדְמאָביִקֲע'רְו
,אֵמָטְלהָליִכֲאתַעaִLְסֵנkָיִללBכָי
eיֵתיְיַמLַtִהָיָאְרריaְאָהcְןַניִרְמָאאָל
kְַרaִרֶזֶעיִלֱאיcְקְסיִאֵמרַמָאetַהָרָזֲעת
לkֹרַמיֵמְלןָלתיִאאָרָבqְִמe,ץeחַלְו
LֶניֵאBכָיBיִללkָסֵנaִLְהָליִכֲאתַע,
cְהBהָטְוליִאBהרeלןיֵאאBַדְלnBתBט[

:הָליִכֲאתַעaִLְסֵנkָיִללBכָיםִא

הnַָחַהתַעיִקMְִמרֵמBאהָדeהְייaִַר
עaְַרַאםיִבָכkBַהתאֵצדַע

הaַnֶףBסְבcִ,ת"רְלהLֶָק.ןיִליִמ
ןיeaֵהֶזיֵא,רַמָא):דלףcַתLַaָ(ןיִקיִלְדַמ
ןַמְזלkָהnַָחַהעַקMֶzִLְִמ,תLBָמMְַה
Lֶtְְאַמחָרְזִמיֵנcִןיִמי,cִי"ריֵרְב.
eַמqְםָתָהןַניִק,cְַהןיֵבMְָמLBתcְי"ר
zְי"ררַמָאָקאָכָהְו,ליִמיֵעְביִראָתָל
אָכָהcְ,ל"יְו.ןיִליִמהָעaְָרַאdיֵפeג
הָעMִָמeניְיַהcְ,הָעיִקLְתlִַחzְִמרַמָאָק
LֶnַַחַהתֶלֶחְתnָיִלהkָסֵנaְעBַעיִקָרָהיִב,
רַמָאָקםָתָהְו,ןיִליִמ'דיֵוָההָלְיlַַהדַע

:)זהָעיִקLְףqBִמ

kַָהלiִMeבkelBzַתַחkBדָחֶאבָכ
רַמָאְדאָהַאאָגיִלCtְַה.דֵמBע

aְחאָמְלָע(,kָעָהלBםָלkelBLְיִלLַיnִםי
LְיִלLְדִמaָרBתLְיִלLִיMeב,cְםִאkֵן
GיְהִלהָיָהאBתaֶָאַעיִקָרlָאLְלLָה
kBיִפֲאַו.םיִבָכleרַמאֹנםִאcְםָיןיֵא
לkָיִמיְיָקְו,םיnִַיLיִלLְלַלְכaִסBנָיְקBא
מ"מ,סBנָיְקBאםָידֶגֶנkְםיִבָכkBַה
tְַאגיִלcְַקְלןַניִרְמָאnָדַעץֶרָאָהןִמ)טן
דיִמzָתֶכqֶַמְבe,הָנLָתBאֵמ'הַעיִקָרָל
)cַַמ).בלףLְעַמcְִמnִבָרֲעַמְלחָרְזkְמB
בiִMeַהלkָיִאְו,ץֶרָאָלםִיַמMַָהןִמ
zַתַחkBעדָחֶאבָכBםִא,דֵמkֵאןBֶרC
ןיֵאיֵרֲהLֶ,הָנLָםיִפָלֲאהkַnָםָלBעָה
LֵמֲחלLֶןLְaBֶחםַגְו.םיִבָכkBַלרtְָסִמ
דָחֶאeLכcְןLְaBֶחַאגיִלtְהָנLָתBאֵמ

:)יםָלBעaָםיMִMִִמ
םָלBעֵמ
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לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)א
הֶיְהִייLkִיִאLיִארֹמאֵל
CֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט
םֶכיֵתֹרֹדְלBאםֶכָלהָקֹחְר
]י,טרבדמב[:יָיַלחַסֶפהָֹשָעְו
רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו)ב
eֶרֶדְבCGלַדָחְוהָיָהא
הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתBֹשֲעַל
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]גי,טרבדמב[
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=
םינויצותוהגה

ןושלד,רמאל"צ]א
:)שבדרוצמ(איהאתיירבה
:)ןוילג(ומעא"ס]ב
רוצמ(רתוימ"ימנ"תבית]ג
תולעמי"תכב]ד:)שבד
:וארשי"תכב]ה:רחשה
ל"רו,והאריל"צדנ]ו
:)םימהתוראב(בכוכה
יצח"ח"דהןאכמדהארנ]ז
תדמועהמחעבשיצחושש
הארנ]ח:"םדאלכשארב
,ד"סהו:יסרפףיסוהל
אתבוית.ש"תרובדליחתמו
הארנ]ט:)מ"האב(:אברל

:)מ"האב(אמטלףיסוהל

י"שריטוקיל=
ינוניב.םדאךלהמהמכ
ןסינתפוקתדינוניבםויבו
.ןיושתולילהוםימיהשירשתו
םיעברא.תואסרפהרשע
דערחשהתולעמ.ןילימ
.לימהשמחהמחהץנה
תאצלהמחהתייהשךכ
הדגנכועיקרלשויבועב
ונייהדסנכילהתעיקשבההוש
םיבכוכהתאצדעוהתעיקשמ
אצמנ.]ב"עגצליעל[
יוסיככולוכםלועהלכ
הרדקהדגנכןטקה.הרדק
ןופצבהלגע.]א"עיתינעת[
ןהתולזמ.םורדבברקעו
לעהלעא.]א"עונןיבוריע[
רודליאדכיניא.בעיתמב
בעילהשעא,םדאינבםע
ןתנוי,הבבשאוריואבהנטק
אמעלכיולעקסאםגרת

.]די,די'יעשי[

äå÷ãùìòéìåéðùîúøçìàééðäåøïò"äá"øöáéæ"ìðìá"òé"ààãøà'úùñ"ä



םיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ :דצ

aֶןaְנBLֶרְמִנלBָרָהדLָא,ע(Lֶתֶאדיִרְמִהkָל
לLֶויָתBנLְהB,kַnָתeכְלַמaְיַלָעkelBםָלBעָה
םיִנBמLְתBרeבְגaִםִאְו,הָנLָםיִעְבLִ,םָדָא
Lָהָנ,Lֶpֶיֵמְי')ארַמֱאLְנBניֵתeםֶהָבLִםיִעְב
Lָםִאְו,הָנaִבְגeרBתLְמBםיִנLָץֶרָאָהןִמ,'הָנ
לBLֶיְבָעְו,הָנLָתBאֵמLֵמֲחCַלֲהַמַעיִקָרָלדַע
ַעיִקָר)]אלkָ(ןיֵבe,הָנLָתBאֵמ'הCַלֲהַמַעיִקָר
לkָןיaֵןֵכְו,הָנLָתBאֵמ'הCַלֲהַמ]בַעיִקָרְל
יֵתkְְרַילֶא,דָרzeלBאLְלֶאCַא')ב,ַעיִקָרְוַעיִקָר
,םיִרְמBאלֵאָרNְִייֵמְכַח,ר"ת.אָתְבeיzְ.'רBב
bְַלbַבָקלeַעeַמfָלBחתBאיֵמְכַחְו;ןיִרְזenBת
.ןיִעeבְקתBלfַָמeרֵזBחלbְַלbַ,םיִרְמBאםָלBעָה
eניִצָמאGםָלBעֵמ,םֶהיֵרְבִדְלהָבzְLe,ר"א
בַרdָלףיִקְתַמ.ןBפaַvָבָרְקַעְוםBרaַcָהָלָגֲע)ב
,אiַָחיֵרְד]גאָניִצeבkְאָמְליִדְו,בֹקֲעַירaַאָחַא
,םיִרְמBאלֵאָרNְִייֵמְכַח.אMַָדְדאָרpBיִצkְנ"א
aַiBַחםnַָהְמהlֶַמְלתֶכhַָעיִקָרָהןִמה,eַבlַהָלְי
םָלBעָהתenBאיֵמְכַחְו;ַעיִקָרָהןִמהָלְעַמְל
ןִמהhַָמְלתֶכlֶַהְמהnַָחםaַiB,םיִרְמBא
,ר"א.עַקְרwַַהןִמהhַָמְלהָלְיlַַבe,ַעיִקָרָה
תBנָיְעַמםe;LֶaַiBניֵרָבcְִמןֶהיֵרְבcִןיִאְרִנְו°
,רֵמBאןָתָנ'ר.אָיְנzַ.ןיִחְתBרהָלְיlַַבe,ןיִנְנBצ
aִמיBַחַהתnַָחהnַָהְמהlֶתֶכaְגBַבdLֶַעיִקָרל,
;ןיִנְנBצתBנָיְעַמeַחֵתBרkelBםָלBעָהלCkָָכיִפְל
aִמיBַהתbְLַָחםיִמnַָהְמהlֶתֶכaְLִיteַעיִקָריֵל,
.ןיִחְתBרתBנָיְעַמeןֵנBצkelBםָלBעָהלCkָָכיִפְל
zָנeַרaָןָנ,aְְרַאaָהָעLְַחןיִליִבnַָהְמהlֶתֶכ.
רMֵַפְליֵדkְ,םיִרָהaֶתֶכlֶַהְמןָויִסְוריiִָאןָסיִנ

.תBריtֵַהתֶאלMֵַבְליֵדkְ,בaַiִMeתֶכlֶַהְמלeלֱאֶובָאזzַne.ןיִגָלMְַהתֶא
zִLְֶחְרַמיֵרLְַהְמויֵלְסִכְוןָוlֶתֶכaַiַnִדםי[,kְַיְליֵדaֵLַהתֶאpְרָהBתֵבֵט.תLְטָב
רֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַרְו:םיִעָרfְַהתֶאaֵLַיְלאLֶH,רaְָדaַnִתֶכlֶַהְמרָדֲאַו
,אָיְנַתָהְו)ג,ליַיֱעםeקdיֵלןַניִרְמָאאָלְו,ליֵיָעיֵצָמcְג"עאְו:'eכתetַקְסִאֵמ
Cֶרcֶ)ד,יaַiֵַארַמָא.רֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִ,תֵרeLkָנָעלָמאLֶHלֵרָע]היִדeהְיא
יaִַר,אָיְנַתcְ.איִהיֵאzַpָ,רַמָאאָבָר.אֵמָטְלהָקBחְרCֶרcֶןיֵאְו,רBהָטְלהָקBחְר
;רNֲֵעַמaְםBקָמקeחיִררַמֱאֶנְו,חַסֶפaְםBקָמקeחיִררַמֱאֶנ,רֵמBארֶזֶעיִלֱא)ה
הָדeהְייaִַררaַיֵסBייaִַר.Bתָליִכֲאַלץeחןאkָףַא,Bתָליִכֲאַלץeחןlַָהlְהַמ
קָחְצִייaִַררַמָאְדאָהאָלְזָאןאַמB.kְתיNִiֲָעַלץeח,רֶזֶעיִלֱאיaִַרםMeִמרֵמBא
aַיבַררBב,ףֵס°aִַהםיִאֵמְטlֵCררַחַאBעָהבBןיִדְמaָהָרָזֲע.kְןאַמ,kְַרaִייBיֵסaַר
,אָיְנe':zַכְוCָכיִפְליֵסBייaִַרBלרַמָא:רֶזֶעיִלֱאיaִַרםMeִמרַמָאLֶהָדeהְייaִַר
;םיִמָיהLָלBLְאםִיַנCLְַלֲהַמיִנֲאַעֵמLB,)א('Cֶרcֶ',רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBייaִַר)ו
kְLֶהeאאBגרֵמ('eֶרֶדְבCGַמ,'הָיָהאbִדיLֶnֵקְסִאetַחַלְוהָרָזֲעָהתeרָקץeיcֶֶרC:
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aֶןaְנBLֶרְמִנלBואָל.דcַאָקְוaֶןaְנB,ֶאlָאkְלBִמרַמfֶרְמִנעַרBד:
Lִֶה.דיִרְמִהOְִנַאְלהָצֵעאיLֵדיBַהרtְַלbָנְבִלהBְגִמתcִָהְללlָםֵחaִאָבְצ
תיLִאֵריִהzְַו')יתיLִאֵרaְ(ביִתְכִדkְ,לֶבָבCaְֶלֶמהָיָהאeהLֶ.םִיַמMַָה
תcִַמkְםָלBעלLֶ]וkBְרָאְל.ַעיִקָרְלַעיִקָרןיaֵןֵכְו:'לֶבzBaְָכַלְמַמ

bָהְבB,kְֲא'ביִתְכִדLֶרaֱָאאָרGםָדָאםיִה
,'Bגְו'םִיַמMַָההֵצְקִמְלeץֶרָאָהלַע
aְַמqֶהָגיִגֲחתֶכ)cַביף.(cָיֵרLיֵלdיִכָה,
.הָנLָתBאֵמLֵמֲחCַלֲהַמםָלBעאָמְלַא
אָצְמִנ,םBיְלתBאָסְרtַרNֶֶעבLBֲחַואֵצ
:אָבָרְדאָתְבeיְתe,םיִפָלֲאהnַָכְלהֶלBע
bְַלbַל.kְאןיִמBןַפaַָעיִקָרLֶַהnַfָלBת
,לbְֵלַגְמBניֵאְו.ַעeבָקלbְַלaB:bַםיִנeתְנ
,עַקְרaַwַחnepַָההָלָגֲעןַפBאןיֵעkְאlֶָא
leCיִהביִבָסםיִכlְַהְמתBלnַfַָהלָבֲא
אlֶָא,לbְַלbַַהתֶאןיִפיwִַמןיֵאְו,טָעeמ
kַָמלfְָמלLַnֵLַחַהתֶאnִָמדָנהnְקBמB
eמBכיִלBריֵבֲחדַעBחְוBקְמִלרֵזBמB.
אGְוםBרaַcָתיֵאְרִנהָלָגֲעןיֵאCָכיִפְל
אlֶָא,ןיִפיwִַמןיֵאיֵרֲהLֶ,ןBפaַvָבָרְקַע
אG:ןיִרְזBחְוטָעeמleCיִהןיִכlְַהְמ
יִאְו.ןBפaַvָבָרְקַעְוםBרaַcָהָלָגֲעeניִצָמ
אָצְמִנ,ןיִעeבְקתBלfַָמeרֵזBחלbְַלbַד"ס
bְַלbַמלBיִלCeְלַגְמbֵַהלnַfָלBדלָכְלת'
eניְיַהְו,לbְֵלַגְמאeהLֶםkְLֵ)ב(תBחeרָה
kְאןיִמBתָנְוןַפeןaָיְצֶחַעיִקָרBַמְלhָה
ןִמהָלְעַמְלBיְצֶחְוַעיִקָרָה)ג(ןִמ
cBִצַעֵקLBהֶזcBִצהֶלBעLְֶכe,ַעיִקָרָה
םָלBעָהתenBאיֵמְכַחיֵרְבִדיִפְל,רֵחַא
LֶאBםיִרְמbְַלbַחלBרֵז,eיֵמְכַחיֵרְבִדיִפְל
ןיֵאַעeבָקלbְַלbַםיִרְמBאLֶלֵאָרNְִי
:תBלaַnַfָאlֶָאהֶלBעְוַעֵקLLBֵרָפְל
cִאָמְליkִיaeַחיֵרְדאָניִצiָא.kַaַלֶזְר
בֶכMBַהLֶ,םִיַחֵרLֶaָבָחָרבֶקֶנaְבeחzַָה
ָתאaָםִאְו;רֵזBחלֶזְרaַַהְוBמBקְמaִדֵמBע
לֶזְרaַַהביִבְסלbְֵלbְַתִמ,בֶכMBַהלbְֵלַגְל
יkִיnֵַניִא:BמBקְמaִדֵמBעלֶזְרaַַהְו
רBחaְתֶבֶבBסתֶלcֶַהLֶ.אMַָדְדאָרpBיִצ
BמBקְמaִןzְָפnִַהְו,ןBיְלֶעָהןzְָפnִַה
אeה,ףBקnַLְַהלbְֵלַגְלָתאaָםִאְו;דֵמBע
דֵמBעתֶלcֶַהְוריvִַהביִבְסלbְֵלbְַתִמ
aִקְמBמB.ָכְוCַהbְַלbְַתִמלbְַלbֵלaִיֵנְפ
םיִעeבְקתBלnַfַָהְו,הnַָחַהCיִלBמBeמְצַע
aְְלַגbַרֵחַאלaְתBכB,אְוBתBַהbְַלbַניֵאלB
CיִלBמןBציִחלbְַלַגאlֶָא,BמBקnְִמזָז
לbְַלbַ,יnֵַניִא.תBלnַfַָהלkָיֵנtְלַעהnַָח
:ץeחaִַמתBלnַfַָהלbְַלַגְוםיִנְפaִִמהnַָח
ץֶרָאָהלַעתַחַרBז.ַעיִקָרָהןִמהhַָמְל
kֲַאLֶנָארeרBןיִא,eַבlַןִמהָלְעַמְלהָלְי
:הhַָמְלתיֵאְרִנdָניֵאְותַחַרBזַעיִקָרָה
הhַָמְלםaַiBםיִרְמBאה"ואיֵמְכַחְוג"ה
:עַקְרwַַהןִמהhַָמְלהָלְיlַַבeַעיִקָרָהןִמ
ןיִעְבBנםִיַמEְלןיֵא.ןיִנְנBצתBנָיְעַמ

LֶניֵאBצBןֵנaַiBיםBִמרֵתaַlַפ"עאְו.הָלְיLֶnֵרָהְניBַחתnִןֵהןיaַiBם,aְחBַהםwַהץִיeִמ,הֶזאtְיֵנLֶקֲחָרeִמnְקBַחְתִנְוןָתָעיִבְנםnְמeaְחBעָהםBלָבֲא,םָל
zֵצןֵהןָתָעיִבְנףֶכBןֵנaַiBיִפְל,םLֶַחַהnָהbְבBןֶהֵמהָה:eַבlַנָיְעַמהָלְיBרתBןיִחְת.Lֶַחַהnַָחְמהnְַמzָןzַַהתַחwַעַקְר.zֵעַד,LֶaַלֲעBַהתMַַארַחzָרהBהֶא
תBנָיְעַמe:םָלBעָהיcִֵצaְאlֶָאתֶכlֶַהְמdָניֵאLֶ.ןֵנBצםָלBעָהלCkָָכיִפְל:הtָיkִַהיֵלaְLeעַקְרwַַלeCמָס.ַעיִקָרלBLֶלaְLִte:תBרָהpְַהלַעןLָָע
.ליַיֱעםeקdיֵלןַניִרְמָאאָלְו:הnַָחלdLֶָתָרeבbְתֶכlֶַהְמ.ןיִליִבLְעaְַרַאaְ:םֶהֵמתBאaָתBנָיְעnַַהLֶםָלBעָהיvִcִֵמםִיnַַהלֶצֵא]זeניְיַהcְ.םיִחְתBר
Cֶרֶדaְאeהיֵרֲהַו,רBהhַָהתֶאהָרְטtָ.הָקBחְרCֶרcֶ:לBהְמםeקdיֵלןַניִרְמָאאָמְלַא,חַסtֶםMeִמ.תֵרeLkָנָע:תֵרkָתַביiְַחיִמתַליְיָעאָליִאְו
BריLְֵכֶהְו,BריLְֵכֶהםBקְמִלץeחןאkָףַאBריLְֵכֶהםBקְמִלץeחןlַָהlְהַמ,רNֲֵעַמcְםBקָמקeחיִרֵמןַניִפְלָיcְ,יֵרwְיִמקBחָרCֶרcֶהָרָזֲעָלץeחcְ,הָקBחְר
םMeִמאlֶָא,אֵמָטרַטtְיִאקeחיִרְדאָמְעַטםMeִמואָלcְ,אֵמָטaְהָקBחְרCֶרcֶןיֵאלָבֲא.ליַיֱעםeקdיֵלןַניִרְמָאאָלkָCְלִה,איִההָרָזֲעaָחַסֶפְד
cְאְלליֵכָאיֵצָמאָלBַניִכָהְו.אָתְרnֵןיֵאיcֶֶרCחְרBיאַהְו,לֵרָעְלהָקcִִמ,אֵמָטטַקְנMeםcִליֵעְל)cַרְמָא):גצףeיאַהְלLִיpeאָיbַaֵןָויֵכְו.אֵמָטיcְיֵצָמלֵרָע
קeחיִררַמֱאֶנ:לֵרָעיnֵַניִכָהְו,לַכיֵמְליֵצָמיאַהְו,אָתְרBאaְלַכיֵמְליֵצָמאָלcְםMeִמאlֶָאאֵמָטְלאָנָמֲחַרdיֵרְטtַאָלcְ;ביiַַחיִמ,dיLְֵפַניֵנweַתְל
leיִפֲאםִיַלeLָרְיתַמBחְלץeח,)דיםיִרָבcְ('םBקnַָהnְEִמקַחְרִייkִ'.רNֲֵעַמaְםBקָמקeחיִר:)טרaְָדaַnִ('םֶכָלהָקBחְרCֶרֶדְבBא'.חַסֶפaְםBקָמ
tְתַחַאהָעיִס;cִביִתְכ'kִיGתאeלַכNְתֵאB',ןיֵאְו'Nְֶא'תֵאlָהָליִכֲאא.aְַמqֶַמתֶכkBת)cַח:):טיףeתָליִכֲאַלץB.חBרְיתַמeLָחלָבֲא.םִיַלeֲעַלץNִiָתיB,
cְניְיַהeחBהָרָזֲעתַמ,Gא,cְקןַניִרְמָאeעםeח:לeֲעַלץNִiָתיB.cְחיִרֵמןַניִרְמָגeקcְֲעַמNֵהַמ,יִכָהרlְַהlָחןeְכֶהְלץLֵריB,ְכֶהְוLֵריBחַסֶפְדaָהָרָזֲע.
eניֵצָמאָלcְ,םיִעיִדnBַלץeחדֵמBעaְאlֶָארֶזֶעיִלֱאיaִַררַטtָאcְGרַמָאְוגיִלtְלָמאLֶHלֵרָעְדאpַָתְו,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְדaִיִגיִלְפcִיֵאzַpָאkָיִאאָמְלַא
Cֶרֶדcְ.הָאְמeטaְהNֶָעֵי,הaְֵרַהןיִרBהְטלֵאָרNְִיץeחLֶaַיtִלַעףַא,ןיִאֵמְטןeaָרםִא.הָרָזֲעaָםיִדְמBעָהבBררַחַאlֵCַה:לeעםeקdיֵלרַמיֵמְל
Cֶרcֶ',רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBייaִַר,)זאzְָפֶסaַzBג"ה:ןַניִלְזָא]הָרָזֲעLֶaָ[יֵנָהרַתָבe,חַסtֶיBNֵעaְןיִבLeֲחןָניֵאְו,ץeחaִַמןיִדְמBעָהןָתBאְלאיִההָקBחְר
:תLeaֶLְֶמאיִהםיִרָפqְַבC.eֶרcֶיeרָקץeחַלְוהָרָזֲעתetַקְסִאLֶnֵדיbִַמ,'הָיָהאCGֶרֶדְבe'רֵמBאאeהkְLֶ;םיִמָיהLָלeLְםִיַנCLְַלֲהַמיִנֲאַעֵמLB,'הָקBחְר

'ינתמ

ואָלהָלָגֲעcַל"צ.ןBפaַvָבָרְקַעְוםBרaַcָהָלָגֲעeניִצָמאGםָלBעֵמ
בָרְקַעBניֵאיnֵַנבָרְקַעְו,סֵרְטְנLaַweֵריֵפְדkִרLBלfַַמeניְיַה

cְַמב"יfָלBת,cִק"פְבcְאֹרLַהMָהָנ)cַרַמָאָק):איף,cְַמב"יfָלBעְלתBםָל
LִMַָמְלהhְָוץֶרָאָהןִמהLִMָהָלְעַמְלה,eְכLֶעדָחֶאָהBהֶלLֶkְְגֶנcBLBַעֵק,
םֶהיֵנeLְןָמBקnְִמםיִזָזןָניֵאLֶרַמָאאָכָהְו

:םֵהםיִרֵחֲאאlֶָא,הָלְעַמְלםָלBעְל

תָצְק.אֵמָטְלהָקBחְרCֶרcֶןיֵאְו
zֵַמיd,kְLֶהeעאBחדֵמeץ

ביiַָח,אֵמָטBאלֵרָעאeהְוהָרָזֲעָל
aְִיםִאְו;חַסֶפnBִי,רַהְטִיְולtָהיִמ.רֵטe
ceניִצָמהֶזתַמְגe,kָאָרָהלeיִבְליlָןיֵאה

aִיlַָעְמהkֶתֶבaB)חָנְמBגקת:(:

הָיָהאB.Gתָליִכֲאַלץeחןlַָהlְהַמ
ןיֵאְוןאkָריkְִזַהְלי"Lִַרְל

'Nְֶא'תֵאlָהָליִכֲאא,cְָכְלאָכיִרְצאָלC
:)חאָמְטLֶpִםִיַלeLָריaִיִנLֵרNֲֵעַמaְאlֶָא

)טיֵרְפיִסְבB.eתָליִכֲאַלץeחןאkָףַא

,BתָליִכֲאםBקְמהֶזיֵאְו,םיiֵַסְמ
יֵתיְיַמאָלְו)ד(.םיִנְפִלְוםִיַלeLָרְיחַתtִֶמ
zַpֶָא,יֵאlָאkְלBרַמ,kֵןָויcְַאLְkְןַחzַpָיֵא
cִַאיִגיִלְפlִיaָרֶזֶעיִלֱא'רְדאaְLִעיeר
cֶֶרCחְרBהַהנ"ה,הָקeלֵרָעיֵנָתָקְדא
LֶHנָעלָמאeLkָבָס,תֵרeרcִרְל'
םיִעיִדnBַהןִמהָקBחְרCֶרcֶרֶזֶעיִלֱא

:ליֵיָעיֵצָמאָלאLְzַָהcְ,ץeחַלְו

aְטeַההָאְמlֵCעָהרַחַאBםיִדְמ
aָהָרָזֲע.tֵריeL,aֲַעNִiַתי

tֶחַסaְטeַההָאְמlֵCהְטרַחַאBםיִר
םֵהץeחLֶaַםָתBאcְ,הָרָזֲעaָםיִדְמBעָה

aְֶרֶדCחְרBהָק:

LBַר.יִנֲאַעֵמLִ"יִפֲאסֵרָגאָליle
ןיcִַהְו,תBאָסְרtַ'גְו'ב

CֶרֶדיֵוָהאָליִכָהםMeִמnB,cְִע
תַעaִLְאBבָללBכLֶiָןָויkֵ,הָקBחְר
LְאהָטיִחBaִLְָכְל.הָליִכֲאתַעCהֶאְרִנ

:אzְָפֶסaַzBאָתיִאְדkִסBרְגִל
הַמ

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"ק'להמה"פ'יימאאי
:דהכלה

פ"קתוכלהמז"פ'יימבבי
:והכלה

=
לאננחוניבר

והלולעןלוכולא.'וכ
ר"ת:וירבדוחדנואתבויתב
לגלגםירמואלארשיימכח
ימכחו.ןירזוחתולזמועובק
לגלגםירמואםלועהתומוא
רמא.ןיעובקתולזמורזוח
םאםהירבדלהבושתיבר
לגלגהוןיעובקתולזמהויה
םימעפןיאורונייהרזוחהאוה
ןופצבברקעוםורדבהלגע
מ"שיכהןניזחאלדמ
.ןירזוחתולזמהועובקלגלגה
רבאחאברהלעףיקתאו
אנדסיכאמלדובקעי]בר[
הזהןדסהומכ'יפאיחרד
עובקהלגלגהבבוסשפ"עא
תוצקינשדרויוהלועוב
םלועלןיארנןמוקמבןדסה
ןופצבהארנןימורדהןיא
ימניא.םורדבינופצהאלו
ר"ת:דחארבדהוארונצכ
המחםירמואלארשיימכח
עיקרהןמהטמלםויבתכלהמ
עיקרהןמהלעמלהלילבו
.הברוהדוהי'רוהשרפשומכ
ןירמואםלועהתומואימכחו
הלעמלםויבתכלהמהמח
הטמלהלילבוץראהןמ
ןיארניבררמאו.ץראהןמ
תשרופמו.ונירבדמםהירבד
דציכהברתישארבבדוע
הדוהי'רןיעקושהנבלוהמח
ירוחאמרמואיאעליארב
ירמאןנבר]הלעמל[הפיכ
'רהטמלוהפיכירוחאמ
ונאןיארמואיאחויןבןועמש
ןהןיפשםא)אריואבןיעדוי
ןהןיכלהמםאועיקרב
רמואןנחוי'ראינת:ןכרדכ
תכלהמהמחהמחהתומיב
לכךכיפלעיקרלשההבוגב
ןיננוצתוניעמוחתורםלועה
תכלהמהמחםימשגהתומיב
םלועהךכיפלעיקרהילופשב
:ןיחתורתוניעמוןנוצולוכ
המחןיליבשהעבראבר"ת
םירהבןויסרייאןסינתכלהמ
באזומתןיגלשהרשפלידכ
לשבלידכבושיבלולאו
רזעילא'ר:'וכתוריפה
הרזעהתפוקסאמרמוא
'ירמאאלו'ישקאו.ץוחלו
אינתהוחספדיבעולועהיל
חספהשעולמאלשלרע
רזעילא'רירבדתרכבייח
םוקהיל'ירמאאמלא
'ינשו.אחספדיבעולוהמ
והנלתהרהטבואמטכלרע
רהטלולכיינהואנמחר
ורהטאלוועשפחספתושעלו
רוהטהלבא.ןיבייחושעאלו
אוהואנמחרילתךרדב
םוקמקוחירךרדבהיה
)דכדיםירבד(רמאנשרשעמכ
'וגוםוקמהךממקחרייכו
יסוי'ררמא:ותליכאלץוח
ינפמאלא"הלעדוקנהמל
'יפאאלאיאדוהקוחרש
:ץוחלוהרזעהתפוקסאמ

].הצףדלךיישןאכמ[

ןושארהןיבהמ'ינתמ
לבברוסאןושארהינשל
ינשהואצמילבוהארי
ר"ת.תיבבומעהצמוץמח
ותואושעיחספהתקחלככ
ותיילצןוגכופוגבשהוצמב
ופוגבהניאוופוגלעשהוצמ
תוצמלעל"תןינמומצע
ףאלוכי.והולכאיםירורמו

ח"רלעהמלשקשח
םיחרופםאםיעדויונאןיא)א
ו"פר"בבה"כול"צכריואבהמה

.ש"ע

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןייע[)ב,].גנןיבוריע[)א
,]טירןמיסי"חתובושת
,]:גצליעל[)ד,.טסליעל)ג
,]חקרפאתפסות[)ה
תסריגכחקרפאתפסות[)ו
ג"הה"דבאכהדי"שר
חקרפ)ז,]'וכאתפסותב
,:ולףדליעלןייע)ח,א"ה

.ךתולעהב'פ)ט

ח"בהתוהגה=
עמושהקוחרךרד'מג)א(
וניצמאלה"די"שר)ב(:ינא
ףא'יפב"נתוחורהעברא'וכו
:םורדלןופצמוןופצלםורדמ
ןותנוןפואןימכד"אב)ג(
עקרקהןמהטמלויצחעיקרב
עקרקהןמהלעמלויצחו
'סות)ד(:הזודצהלועשכו
םילשורי'וכןאכףאה"ד
יתיימאלאוהיאנתםינפלו

:יאנת

ס"שהןוילג=
'יע.םהירבדןיארנו'מג
:גיתובותכתצבוקמהטיש
תרבועמהלעונתבשהה"ד
ג"עאדת"רלשומשמבתכש
לארשיימכחלה"אימכחוחצנד
תמאהלבאתונעטבןוחצנונייה
ונייהולארשיימכחכאיה
ינולחעקובוהלפתב'ירמאד
םיאמטבםש:ל"כעעיקר
ליעלןייע.בורהרחאךלה
'יחלשמה"ד'סותא"ע'פ

:ע"צו

=
םלשהרואהרות

םֶהָבeניֵתBנLְיֵמְי)א
LִםיִעְבLָםִאְוהָנaִבְגeתֹר
LְמBםיִנLְָהָרְוהָנaָלָמָעם
:הָפֻעpַָוLיִחזָגיkִןֶוָאָו

]י,צםילהת[

לֶאדָרzeלBאLְלֶאCַא)ב
]וט,דיהיעשי[:רBביֵתkְְרַי
רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו)ג
eֶרֶדְבCGלַדָחְוהָיָהא
הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתBֹשֲעַל
יkִָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
BדֲעֹמaְביִרְקִהאGָיְיןaְַרָק
:אeהַהLיִאָהאyִָֹיBאְטֶח

]גי,טרבדמב[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(ג"לא"ס]א
לכןכול"צדל"נ]ב
ןייעו,ש"שר(עיקרועיקר
ח"רםשבךורע[]ג:)ס"ד
.ש"עאיחירדאנדסכסרג
תסריגאוהונינפלשאסריגהו
:)ןוילג(]ש"עםושרגוניבר
הנתורוכבתופסותב[]ד
וקיתעה'וכוןיאה"דבב"ע
א"עונףדברובידהעצמאב
תבית]ה:)ןוילג(]ריואב
י"ופדבאתיל"ידוהי"
רוזנעצהןמוהופיסוהו
וכרואוא"ס]ו:)ס"קד(
,איהדל"צדל"נ]ז:)ןוילג(

:)ש"שר(המחהל"רו

י"שריטוקיל=
ברקעוםורדבהלגע
.].ונןיבוריע[ןהתולזמ.ןופצב
םיושעהםיבכוכןתוא.הלגע
דצליעל[רושלזמאוהוהלגעכ
לודג.לרע)ידוהי(.]א"ע
שונע.חספהברעלמאלש
ןקתליוארהיהשליבשב.תרכ
תטיחשדןמזמתועש'ומ
אלו,ןקתינאלוהלעמלוחספה
הקוחרךרדבהיהשואמטלימד
ששןתואבןקתלןילוכיןיאש
אימראליכהימקימותועש
.]א"עטסליעל[והיילעאבויח
ךרדד.רוהטלהקוחרךרד
ארוטפאנמחראלתהקוחר
ןיאשהקוחרךרדונייהורוהטד
יבגדהטיחשתעשבסנכיללוכי
לוכידבגלעףאוביתכהיישע
אנמחרהליכאתעשבסנכיל
הלתאלאמטללבאהירטפ
ךרדבהידידארוטפאנמחר
אמעטוהאמוטבאלאהקוחר
איההליכאםושמהאמוטד
לוכיאהדהישעםושמואלו
.]ב"עגצליעל[ויתונברקחלשל
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