
.טיקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

אkָיִא.הָביLְִיBaַריֵבֲחםBקְמריnַkִַההֶז
Bריֵבֲחיֵנtְלaֵַקְמַההֶז,א"ררַמָאיִרְמָאְד
aְַיLִַכְמִל'יאַמ.הָביqֶי('קיִתָעהBהֶז.)ןיִמ
יאַמe,ןיִמBיקיzִַעהqָיLֶkִםיִרָבְדהqֶַכְמַה
הlֶַגְמַההֶז,יִרְמָאְדאkָיִאְו.הָרzBיֵרְתִס,eהְניִנ
םMeִמאָנֲהkָבַררַמָא.הָרzBיֵמְעַט,eהְניִניאַמ,ןיִמBיקיzִַעהqָיLֶkִםיִרָבְד
יִמְלeרnְַז,'דִוָדְלרBמְזִמַחvֵַנְמַל')אביִתְכcִיאַמ,יֵסBייaִַרaְלאֵעָמLְִייaִַר
LֶpBאןיִחְצBתBְוNַָחֵמ.aֹאeהֵאְרLֶHאkְִמcִַמה"בקַהתcַתaָNָםָדָור.
aָNַָנְמםָדָורvְאןיִחBתBנה"בקַהלָבֲא,בֵצָעְוBאןיִחְצBתBְוNַָחֵמ.Lֶpֶרַמֱא
אָנֲהkָבַררַמָא.'ויָנָפְלץֶרaַtֶדַמָעBריִחְבהLֶמיֵלeלםָדיִמLְַהְלרֶמאiַֹו')ב
הָדeהְייaִַרםMeִמLיִקָלןaֶש"ררַמָא]א,יֵסBי'רaְלאֵעָמLְִייaִַרםMeִמ
לBLֶדָיהֶז,ביִתB'kְדָי','םֶהיֵפְנkַתַחzִַמםָדָאיֵדיִו')גביִתְכcִיאַמ,הָאיNְִנ
הָבzְLeיֵלֲעaַלaֵַקְליֵדkְ,תiBַחַהיֵפְנkַתַחzַהָסeרLֶtְאeהeCרBLaָדwַָה
ףֵסBיםָלBעLֶaָבָהָזְוףֶסkֶלkָ,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַררַמָא.ןיcִַהתcִַמ]בדiִַמ
יִלןיֵא.'אָצְמpִַהףֶסkֶַהלkָתֶאףֵסBיטwֵַלְיַו')דרַמֱאLֶpֶ,םִיַרְצִמְלBאיִבֱהֶוBטwְִל
רַמBלדeמְלzַ,ןִיpִַמתBצָרֲארָאaִLְ,ןַעַנkְץֶרֶאLֶaְְוםִיַרְצִמץֶרֶאLֶaְאlֶָא
,ןֶהnִָעeהeלֱעֶה,םִיַרְצnִִמלֵאָרNְִיeלָעLְֶכe.'הָמְיַרְצִמeאaָץֶרָאָהלָכְו')ה
Lֶpֶַנְיַו')ורַמֱאvְלeַאבַר)א.'םִיָרְצִמתֶאqֲִע,רַמָאיNָאeָהkִצְמeזהָדBLֶןיֵאaָd
cַָר.ןָגaִיLִעְמBרַמָא]גן,kִצְמeהָלLֶןיֵאaָdcָמהָיָהְו.םיִגepָםָעְבַחְרדַעח.
aָאLִיLֶַלֶמקCםִיַרְצִמeלָטְנBב.םָעְבַחְרֵמ(Lֶpֶיִהְיַו')זרַמֱאaַMָיִמֲחַההָנLִתי
תBרְצBאתֶאחiִwַַו,]םִיָלeLָרְילַע[םִיַרְצִמCֶלֶמקLַיLִהָלָעםָעְבַחְרCֶלnֶַל
aֵאתֶאְו'התיBרְצBתaֵַהתיnֶֶלC'.aֶָלֶמחַרֶזאCkeLeלָטְנBִמMִיLַק.aָא
ןnBַעיֵנeaְאaָ.ןnBיִרְבַטןaֶ]דןnBיִרְדַהְלBרbְיLְִוCkeLֶלֶמחַרfִֶמBלָטְנeאָסָא
eלָטְנeיִרְדַהֵמםnBהן[aֶיִרְבַטןnBן.aָהְיאBLָטָפeלָטְנBִמaְַעיֵנnBמהָיָהְו,ןepָח
חepָמהָיָהְו,ביִרֵחְנqִַמBלָטְנeהiִָקְזִחאaָ.זָחָאֵמBלָטְנeביִרֵחְנַסאaָ.זָחָאדַע
.םיkַNְcִiִִמeהeלָטְנeםיiִִסְרetַאaָ.הiִָקְדvִִמeהeלָטְנeםיekַNְcִiִאaָ.הiִָקְדִצדַע
aָאeםיִנוָוְיeלָטְנeהeִמtִַסְרiִםי.aָאeרBִמiִםיeלָטְנeהeִמiַמןיִיַדֲעַו.םיִנוָוְידepָח
aְרBַררַמָא)ג:יִמaִאָמָחיaַאָניִנֲח]ור,LָלLמְטַמBִנiBיןיִמְטִהתBףֵסaְםִיַרְצִמ,
הָזeנbְתַחַאְו,סeריִוְסַאןaֶסeניִנBטְנַאְל)ההbַlְָתִנתַחַאְו,חַרֹקְל)דהbַlְָתִנתַחַא
ןaֶןBעְמLִיaִַררַמָא.'BתָעָרְלויָלָעְבִלרeמLָרBLֶע')ח.אֹבָלדיִתָעֶלםיִקיvַcִַל
ר"א.'םֶהיֵלְגַרaְרLֲֶאםeקְיַהלkָתֵאְו')ט)]זרַמֱאLֶpֶ(.חַרֹקלBLֶרLְָעBז,Lיִקָל
LלLְיBאOַמ,יִוֵלר"א)ו.ויָלְגַרלַעBדיִמֲעLֶnַםָדָאלBLֶנBמָמהֶז,רָזָעְלֶא
יֵדיִלְקַאeהelְכְו,חַרֹקלLֶויָזָנbְתיaֵתBחzְְפַמeיָהתBנָבְלתBדָרtְתBאֵמ
eיִלְקtְֵלִגְדיcָר"א)ןָמיִסך"דואמך"דשכש"ידאש"איד(:אLְמeלֵאaַר
הָתְיָהםיִנaBַהeסֲאָמןֶבֶא',דִוcָרַמָא'יִנָתיִנֲעיEkְִדBא')י,ןָתָנBיר"איִנָמְחַנ
הNָָעםiBַההֶז',ויָחֶאeרְמָא]ח'תאfֹהָתְיָה'התֵאֵמ',יLִַירַמָא'הLtִpָאֹרְל
'אָנהָחיִלְצַה'האpָָא',ויָחֶאeרְמָא'אpָהָעיBLִה'האpָָא'.לֵאeמLְרַמָא]ט''ה
.לֵאeמLְרַמָא''התיaִֵמםֶכeנְכַרaֵ',יLִַירַמָא''הםaְLֵאaַָהeCרaָ'.דִוcָרַמָא
הzַָאיִלֵא'.לֵאeמLְרַמָא'םיִתBבֲעaַגַחeרְסִא',ןekelָרְמָא'eנָלרֶאiַָו'הלֵא'
eגֲהLֶpָםBקָמ,םָתָהןַנzְ)ז:ןekelָרְמָא]י'jֶָמְמBרֲאיַהGֱא',דִוcָרַמָא'jֶָדBאְו

לtBְכִל

:דיִמzָםLָבLֵיֵלאeהליִגָר,םkelָםBקְמאeהריkִַמeליִאBהcְ.יִנBלtְלLֶהֶזְו,יִנBלְפִלבeMָיְמםBקָמהֶזרַמBלַעֵדLֶiB.הָביLְִיBaַריֵבֲחםBקְמריnַkִַההֶז
תֶגֶרְטַקLֶnְ.ןיcִַהתcִַמיֵנtְִמ]כ:BחvְַנְלתiBִרaְַלַחkֹןֵתLֶpBעַמLְַמ,'ַחֵצpַֹל'ביִתkְאָלcְִמ.'ַחvֵַנְמַל':תיLִאֵרְבהNֲֵעַמeהָבkְָרֶמהNֲֵעַמ.הָרzBיֵרְתִס
,תיִחLְַהֵמBתָמֲחביLִֵהcְםMeִמ'Bריִחd'aְיֵליֵרָקְוהLֶֹמaְאָרְקdיaֵחLְzַaִַמאָמְלַא.'BריִחְבהLֶמיֵלeל':רֶתaַqֵםָלaְַקְמאeהְו,םֵלaְַקzְאGתֶרֶמBאְו
תֶמֶחְלִמלָבֲא,אָרָמbְםִיַרְצִמaְחַרֶזלzBLְֶמַחְלִמ:ָהיֶלֵאהֶנְפִנףBעןיֵאְו,ןָגaָdcָןיֵאְו,דeצָלתBפBעְלםיִסְרB.LֶtBזהָדeצְמC:kִָכaְאeהַחֵמNָאָמְלַא
.ןnBיִרְדַהְלBרbְיLְִו:)חיֵאָרְקאָסָאaְחַרֶז
CֶלֶמאLְָעaַלַעBלרBזְעַל,םָרֲאCֶלֶמ
טָפBLָהְיתֶמֶחְלִמe.eהְניִניֵאָרְקe,לֵאָרNְִי
aַָעnBֶרֶדְו.יֵאָרְקםיִנCאִרָהLBםיִנ
יֵדkְ,םzְָמַחְלִמaְםֶהnִָעםֶהיֵזְנִגאיִבָהְל
LֶiִnָLֵCִלaָמָמרַחַאםBְוםָנGחְרְבִיאe:
LֶnַדיִמֲעBויָלְגַרלַע.LֶnְNַnִֵלַחaB:
תBחְתtB.יֵפְלeקְו:תBחzְְפַמ.יֵדיִלְקַא
LֶwBןיִרaְז"ַעַלNֶדֶרeלא"ֶר[:cְיֵדְלִג.
LֶצְרַמלeםיִפLֶעלBר,LֶpBNְלַעםיִא
eסֲאָמןֶבֶא':םיlִַמְגeםיִרBמֲחַוםיִסeס
הֵעBרויָמLֶnִiָ,דִוcָ,רַמBלkְ.'םיִנaBַה
תאָלְפִנ'ְו.LאֹרהNֲָעַנְו,הָיָהןאֹצ
aְניֵניֵעe'ְלLBַרןaִרְמָאםיeהֶז':ויָחֶא
אaֵַנְתִמהָיָהלֵאeמLְ.''ההNָָעםiBַה
םֵעיLֶiBLִ,ַחBמNְִלְוליִגָלןָפLֶqBםֶהיֵלֲע
eרְמָא'אpָהָעיBLִה':םֶהיֵבְיBאדiִַמ
רַמָאדִוָדְו.דִוָדיֵדְילַע,רַמBלkְ.ויָחֶא
:BתeכְלַמaְַחיִלְצLֶiַ,'אָנהָחיִלְצַה'
'aֵנְכַרeרַמָא'םֶכLְמeלֵא.LֶiְֵרָבCkelָם,
kְלBנָאןיִכְרָבְמרַמeנָל':םֶכְתֶאe'.
.'םיִתBבֲעaַגַחeרְסִא':םיaִַרןLBְל
:ַחBמNְִלהaְֵרַהםיִמָלeLְםיִחָבְזeאיִבָה

לtBְכִל
ם"Lְaַַר

.הָביLְִיBaַריֵבֲחםBקְמריnַkִַההֶז
LֶiBלַעֵדBקְמהֶזרַמBםtְלBהֶזְויִנ
םBקְמריkִַמeליִאBהcְ.יִנBלtְםBקְמ
:םLָדיִמzָבLֵיֵלאeהליִגָר,ויָריֵבֲח
,אeהeCרBLaָדwַָההֶז.ןיִמBיקיzִַע
cִביִתְכ)cִָנiֵַעְו')זלאzִיקיBביִתְיןיִמ':
הָבkְָרnֶַההNֲֵעַמ.הָרzBַהיֵרְתִס
eֲעַמNֵאֵרְבהLִתיeריֵפeLBLֶלLֵם,
kְביִתְכִד)LְמBהֶז')גתLְט'םֵלֲעַליִמ(.
םָתBארֵסBמBניֵאeLֶניְיַה'הqֶַכְמַה'ְו
,גֵאBדLֶlִaBיִמְלאlֶָא,םָדָאלָכְל
kִןַניִרְמָאְדaְןיֵאקֶרֶפcBְרLִהָגיִגֲח(ןי
cַַגְמַההֶז:).גיףlֶםיִרָבְדהLֶkִיqָן
,'הqֶַכְמִל',עַמLְַמיִכָהְו.ןיִמBיקיzִַע
,הlִָחzְִמןיeqִכְמeיָהLֶהָרzBיֵרְתִס
,ןָתlBַגְלתLeְרןַתָנְוןlָיbִאiַָמBיקיzִַעְו
eיִמLֶnְַגlֶאהBזןָתBהַמְלהֶכMֶמָאeר
aְסָפeַנְמַל':הֶזקvְֵל.'ַחLBליִעְפַמן,
ןֵתLֶpBעַמLְַמ,'ַחֵצpBַל'ביִתkְאָלcְִמ
הLֶמיֵלeל':eהeחvְַנLֶiְויָתiBִרְבִלַחveיִנ
םMeִמ'Bריִחd'aְיֵליֵרָקאָמְלַא.'Bריִחְב
cְעBדֵמaַtֶויָנָפְלץֶר,eִמcְִמLַaַחaֵיd
תcִַמיֵנtְִמ:CָכaְאeהַחֵמNָעַמLְַמ
ןיֵאkְLֶ.תBפBעָהיֵנְפִלןיִסְרLֶtBהָדeצaַnְןָגcָןzֵיִלCֶרLֶcֶ,ןָגcָןַניִסְרbָהָדeצְמיbַaֵ:רֶתaַqֵםָלaְַקְמאeהְו,םֵלaְַקzְאGתֶרֶמBאְותֶגֶרְטַקLֶnְ.ןיcִַה
aָdcָעןיֵא,ןָגBָהיֶלֵאהֶנְפִנף.bַaֵצְמיeהָל,cְניְיַהeםִיַמ,bָןַניִסְרcַָנְיַו':םיִגvְלe'.cְָרLְִלןַניLBצְמןeְמַחְלִמ:הָדzBLֶחַרֶזלaְםִיַרְצִמbְלָבֲא,אָרָמ
:)זטבםLָ(eהְניִניֵאָרְקe,לֵאָרNְִיCֶלֶמאLְָעaַלַעBלרBזְעַל,םָרֲאCֶלֶמ.ןnBיִרְדַהְלBרbְיLְִו:)דיב(םיִמiַָהיֵרְבִדaְיֵאָרְקאָסָאaְחַרֶזלzBLְֶמַחְלִמ
aָאeaְַעיֵנnBןeלָטְנeהeכe'.bְהְיתֶמֶחְלִמ.אָרָמBLָטָפaַָעnBֶרֶדְו.)ייֵאָרְקםיִנCאִרָהLBִעןֶהיֵזְנִגאיִבָהְלםיִנnָםaְְמַחְלִמzָם,kְיֵדLֶiִnָLֵCִלaָרַחַאם
הkִָהְוCָאְלnַַהאkְLֶaָ.ביִרֵחְנqִַמBלָטְנeהiִָקְזִח:)כיֵאָרְקזָחָאaְביִרֵחְנַסתֶמֶחְלִמ:ןָנBמָמםיִלְטBנןיִחְצpBַה,ןיִחevָנְמןֵהLְֶכe;eחְרְבִיאGְוםָנBמָמ
.'סָרָפeיַדָמְלתַביִהיִוCָתeכְלַמתַסיִרtְ')הלאiִֵנcָ(ביִתְכcִ,םיkַNְcִִמתeכְלnַַהeלaְִק.םיiִִסְרtַ:)מיֵאָרְק,eהiִָקְדִצתֶאNeְפzָ.םיkַNְcִiִ:)להֶנֲחnַַה
:):חףcַ(הָרָזהָדBבֲעcַאnַָקקֶרֶפְבeםLLָָרBפְמםיִנוָויִמתeכְלnַַהeלaְיLֶwִםיiִִמBרםַגְו.)נןBפיִסBירֶפֵסLaְָרBפְמ,םיiִִסְרtִַמתeכְלnַַהeלaְיִקםיִנוָויִו
.יֵדיִלְקַא:ס"LֶaַMַתBאֵמLלLְלkָןֵכְו,אָקְוcַואָל.תBאֵמLלLְיOBַמ:םָלBעָהןִמדַרְטִנְוהָאbְָתִנBנBמָמבBריֵדְילַעLֶ.חַרֹקלBLֶרLְָעהֶז
הָיָהLֶ,דִוָדהֶז.'םיִנaBַהeסֲאָמןֶבֶא':תBדָרtְתBאֵמLלLְיOBַמהָיָהןֵכיtִלַעףַאְו,רBעלLֶןיִפeצְרַמ.יֵדְליִגcְ:תBחְתtB.יֵפְלeקְו:תBחzְְפַמ
םֵעיaB,LֶiBLִַחBמNְִלְוליִגָלןָפLֶqBאaֵַנְתִמהָיָהלֵאeמLְ.''ההNָָעםiBַההֶז':ויָחֶאeרְמָא,םיaִַרןLBְל.'eניֵניֵעaְתאָלְפִנ':הֶעBרְוויָחֶאaְריִעָצ
:ַחaְֵזnִַלןָמcָןzַַמe,ַחBמNְִלהaְֵרַהםיִמָלeLְםיִחָבְזeאיִבָה.'םיִתBבֲעaַגַחeרְסִא':BתeכְלַמaְַחיִלְצLֶiַ.דִוcָרַמָא'אָנהָחיִלְצַה':םֶהיֵבְיBאֵמ

לtBְכִל

kִצְמeהָדLֶןיֵאaָdcָןָג.cֶֶרC
ןָגcָםיNִָהְלתBפBעיֵדיiַָצ

aַnְצeיֵרָדְו.הָדL'ַנְיַוvְלe'ַנְיַוvְדe,kִד"ֶמָלי
:הaְֵרַהתBמBקְמaִת"ֶלָדaְתֶפlֶַחְתִמ
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אב.הדוצמכירמאדאכיא
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תאו.'וכוקשישמולטנ
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:יאדליגדיפלקידילקאוהלכו
ךדואןתנוייבררמא
ןבאדודרמאינתינעיכ
תאמישירמאםינובהוסאמ
הזויחאורמאתאזהתיה'ה
:לאומשרמא'ההשעםויה
וגהנשםוקמםתהןנת

י"שריטוקיל=
.ןגדהבןיאשהדוצמכ
ןגדקורזלתופועידייצךרד
תופועואבישידכתודוצמתחת
ףועןיאןגדהבןיאשכוןידכלנו
םירצמהונקירךכהילאהנופ
ומוגרתכ.ולצניו.םנוממלכמ
הבןיאשהלוצמכ.וניקורו
רמולכםיתולוצמומכ.םיגד
םיגדןייוצמןיאםוהתהךותב
אכיאדאכיהםיהתפשלעאלא

.]:טתוכרב[ןוזמ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,ש"ע:טףדתוכרב)א
]ןירדהנס[)ג,:זפףדליעל)ב
ימלשורי'יע)ד,ש"ע.יקקלח
חיהבררבדמב,יףדןירדהנס
,ב"ע-א"עיז"ע'יע)ה,וט
הכוס)ז,.יקףדןירדהנס)ו
ןייע)ט,די'בה"ד)ח,.חל
ןייע)כ,כםש)י,.נףדליעל
תלגתו(םישרפמבוכחכםש
ןירדהנס.בירחנסאוהרסאלפ
,הלטי'בםיכלמ)ל,).דצ
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=
םלשהרואהרות

:דִוָדְלרBמְזִמַחvֵַנְמַל)א
]א,גיםילהת[

יֵלeלםָדיִמLְַהְלרֶמאiַֹו)ב
ץֶרaַtֶדַמָעBריִחְבהLֶמ
BתָמֲחביLִָהְלויָנָפְל

]גכ,וקםילהת[:תיִחLְַהֵמ
תַחzִַמםָדָאיֵדיִו)ג
kְַרַאלַעםֶהיֵפְנaַתַע
םֶהיֵפְנַכְוםֶהיֵנְפeםֶהיֵעְבִר
]ח,אלאקזחי[:םzְָעaְַרַאְל
לkָתֶאףֵסBיטwֵַלְיַו)ד
ץֶרֶאְבאָצְמpִַהףֶסkֶַה
רֶבaַMֶןַעַנkְץֶרֶאְבeםִיַרְצִמ
אֵבiַָוםיִרְבLֹםֵהרLֲֶא
הָתיaֵףֶסkֶַהתֶאףֵסBי

]די,זמתישארב[:הֹעְרַפ
הָמְיַרְצִמeאaָץֶרָאָהלָכְו)ה
קַזָחיkִףֵסBילֶארLְaִֹל

:ץֶרָאָהלָכaְבָעָרָה
]זנ,אמתישארב[

םָעָהןֵחתֶאןַתָנָייַו)ו
aְַוםִיַרְצִמיֵניֵעiַLְלִאeם

:םִיָרְצִמתֶאeלvְַנְיַו
]ול,ביתומש[

תיLִיִמֲחַההָנaַMָיִהְיַו)ז
קLַיLִהָלָעםָעְבַחְרCֶלnֶַל
:ִםָלeLָרְילַעםִיַרְצִמCֶלֶמ
ָיְיתיaֵתBרְצֹאתֶאחiִwַַו
CֶלnֶַהתיaֵתBרְצBאתֶאְו
תֶאחiִwַַוחָקָללkַֹהתֶאְו
kִָגָמלpֵַהיfֲָאבָהLֶהָֹשָער
LְGוכ-הכ,דיאםיכלמ[:הֹמ[
יִתיִאָרהָלBחהָעָרLֵי)ח
zַַהתַחMֶָמLעLֶרLָמeר
]בי,התלהק[:Bתָעָרְלויָלָעְבִל
ןָתָדְלהָֹשָערLֲֶאַו)ט
ןaֶבָאיִלֱאיֵנaְםָריִבֲאַלְו
ץֶרָאָההָתְצtָרLֲֶאןֵבeאְר
תֶאְוםֵעָלְבzִַוָהיtִתֶא
aָzֵתֵאְוםֶהיֵלֳהָאתֶאְוםֶהי
kָקְיַהלeֲאםLֶרaְםֶהיֵלְגַר

aְבֶרֶקkָלֵאָרְֹשִיל:
]ו,איםירבד[

יִהzְַויִנָתיִנֲעיEkְִדBא)י
eסֲאָמןֶבֶא:הָעLeיִליִל
:הLtִpָאֹרְלהָתְיָהםיִנaBַה
איִהתאfֹהָתְיָהָיְיתֵאֵמ
םiBַההֶז:eניֵניֵעaְתאָלְפִנ
:Bבהָחְמְֹשִנְוהָליִגָנָיְיהָֹשָע
ָיְיאpָָאאpָהָעיBLִהָיְיאpָָא
אaַָהeCרaָ:אpָהָחיִלְצַה
aְLֵָיְיםaֵנְכַרeִמםֶכaֵתי
eרְסִאeנָלרֶאiַָוָיְילֵא:ָיְי
תBנְרַקדַעםיִתֹבֲעaַגַח
jֶָדBאְוהzַָאיִלֵא:ַחaְֵזnִַה

:jֶָמְמBרֲאיַהֹלֱא
]חכ-אכ,חיקםילהת[

=
םינויצותוהגה

]ירמאןנברויסוי'רב[]א
ינפמא"ס]ב:)ןוילג(
ל"צכשיקלןב[]ג:)ןוילג(
:טתוכרבבאתיאןכו
:)ןוילג(]טוקליבאתיאןכו
]ןומירדדהלל"צ[]ד
ל"צ[]ה:)ןוילג(
:)ןוילג(]ןומירדדהמ
:)ןוילג(]'רבל"צ[]ו
תביתאתילןירדהנסב[]ז
י"תכב]ח:)ןוילג(]רמאנש
וניניעבתאלפנאיהףסונ
י"תכב]ט:ם"בשרבה"כו
:ובהחמשנוהליגנףסונ
ךדואוהתאילאי"תכב]י
דודרמאךממוראיהלא
ורמאבוטיכ'הלודוה
:לוענמ]ל:"וריחבהשמילול"ה"דרחאל"צ"ינפמ"ה"ד]כ:)ס"קד(הנוכנהאחסונהאיהו.ןלוכ
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :טיק

Cֵרָבְל;טLBְפִי,טLBְפִל;לtBְכִי,לtBְכִלא
,יaַiֵַארַמָא.הָניִדnְַהגַהְנִמkְלkַֹה.Cֵרָבְי,]אויָרֲחַא
]הָוְצִמ[ויָנָפְללָבֲא,ויָרֲחַאְלאlֶָאeנLָאG)א
לkָ,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַררַמָאcְ)ב,Cֵרָבְל
יאַמ)ג.ןָתיNִiֲָעַלרֵבBעןֶהיֵלֲעCֵרָבְמתBְצnִַה
.אeהיֵמceְקַאְדאָנMָיִלרֵבBעיאַהcְעַמLְַמ
ץַעַמיִחֲאץָרiַָו')אביִתְכcִ,קָחְצִירaַןָמְחַנר"א
cֶֶרCַהkִkַָורiַבֲעBַהתֶארkeLִַא.'יaַiֵרַמָאי
יִרְמָאְדאkָיִא.'םֶהיֵנְפִלרַבָעאeהְו')ב,אָכָהֵמ
.'םLָאֹרaְ'הַוםֶהיֵנְפִלםkְָלַמרBבֲעiַַו')ג,אָכָהֵמ
zַַר)ד,אָיְנaִיkBלֵפaָdcְַר.םיִרָבaִרָזָעְלֶאיaֶן
tַמאָטְרBףיִסaָdcְמיאַמ.םיִרָבBרַמָא.ףיִס
בַרLַרcָ.הhַָמְלE'eְדBא'ֵמלtBְכִלףיִסBמ,יaַiֵַא
ל"אןיִנְמיִזְו]בבַרdcְיֵמMְִמל"אןיִנְמיִז,אָריeִַע
לcְַגiִַו')דביִתְכcִיאַמ,)]גיMִַא(בַרdcְיֵמMְִמ
הָדeעְסתNBֲעַלה"בקַהדיִתָע,'לַמiִbַָודֶלiֶַה
.קָחְצִילBLֶעְרַזְלcBְסַחלֹמְגLֶiִםaַiBםיִקיvַcִַל
םָהָרְבַאְלBלןיִנְתBנ,ןיִתLBְוןיִלְכBאLֶרַחַאְל
ןֶהָלרֵמBאְו,CֵרָבְלהָכָרaְלLֶסekBניִבָא
]דרֵמBא.לאֵעָמLְִייnֶpִִמאָצC,Lֶiֵָרָבְמיִניֵא
,CֵרָבְמיִניֵאןֶהָלרֵמBא.CֵרָבeלBטקָחְצִיְלBל
LֶiִָמאָצnֶpִֵעיNָא.וBלרֵמBטבֹקֲעַיְלBלeֵרָבC.
תBיָחֲאיLְzֵיִתאC,LֶpָNֵָרָבְמיִניֵאםֶהָלרֵמBא
aְַחiֵןֶהי,LֶהָדיִתֲעzBא.יַלָעןָרְסָאְלהָרBלרֵמB
,CֵרָבְמיִניֵאםֶהָלרֵמBא.CֵרָבeלBטהLֶמְל
LֶHיִליִתיִכָזאkִָיץֶרֶאְלסֵנNְלֵאָרGאaְַחiַי
.CֵרָבeלBטַעBLֻהיִלBלרֵמBא.יִתBמaְאGְו
.ןֵבְליִתיִכָזאC,LֶHֵרָבְמיִניֵאןֶהָלרֵמBא
cִהְיביִתְכBLַֻעaִנןeנ')ה]הןBןaְנBהְיBLַֻעaְנB'ה(.

סkB')ורַמֱאC.LֶpֵֶרָבְלהֶאָניִלְוCֵרָבֲאיִנֲאןֶהָלרֵמBא.CֵרָבeלBטדִוָדְלBלרֵמBא
:ןָמBקיִפֲאחַסtֶַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵאב)ו'ינתמ:'אָרְקֶא'הםLְֵבeאOֶָאתBעLeְי
,רַמָאלֵאeמeLְ.הָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמeרְקַעַיאLֶH,בַררַמָא.ןָמBקיִפֲאיאַמ'מג
kְגBזן(אBְרcִגְויִליֵאָליBַלְזiַָאְלאיaָאָניִנֲחבַרְו.אaַרLִַרְואָליaִייBןָנָח)ורַמָא[(,
kְגBןzְיָלְקםיִרָמBגֱאֶותBםיִז.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַרaִייBרַחַאןיִריִטְפַמןיֵא)ח,]זןָנָח
ןיִריִטְפַמןיֵאג,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַררַמָא.םיִזBגֱאֶותBיָלְקםיִרָמzְןBגkְ,חַסtֶַה
אeהחַסtֶַהרַחַא;ןָמBקיִפֲאחַסtֶַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵא,ןַנzְ.ןָמBקיִפֲאהvַָמרַחַא
,הvַָמרַחַאאָיְעaַיִמאָל.רַמָאָקאָיְעaַיִמאָל.ןיִריִטְפַמהvַָמרַחַאְללָבֲא,אָלְד
cְיִפְנאָלLהיְיַמְעַטe;ַהרַחַאְללָבֲאtֶחַס,cִיִפְנLיֵמְעַטdַעיֵצָמאָלְוaeיֵרd,
,ןיִטיִרְקְסיִאָהְוןיִנLְָבceַהְוןיִנbְָפqeַה)ט,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵנ.ןָלעַמLְַמָק,aָdןָלתיֵל
,ןיִאהָנBרֲחַאaָ;הָנBרֲחַאaָהvַָמתִיַזkְלַכאLֶiֹדַבְלִבe,ןֶהֵמBסיֵרkְאlֵַמְמםָדָא
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'אaַָהeCרaָ'ִמןBגkְ,לֵפkBהָיָהטַעְמ.םיִרָבcְלֵפkB:לlֵַהַהלkָ.לtBְכִל
eַמְלhָנ':הBןaְנB'גְוB'.ִמnִLְtַםִיַרְפֶאתַחaֶיןBָחףֵסLֵהְידַעליֵזָאְוביBLַֻע,
.Bריֵבֲחֵמרָטְפpִַה)יןLBְל.ןיִריִטְפַמ'ינתמ:ַעBLֻהיִלאָרaְחLְkַַמאָלְו
kְLֶpִַהןִמןיִרָטְפqְעeַהיֵניִמןיִאיִבְמהָדnְְרַא'מג:הָקיִתcִיִליֵאָלי.kְגBן

תiBִרְטִפeןיִהֵמkְלBכֱאֶלליִגָרLֶיִנֲא
,בַרְל.אaַָאְלאiַָלְזBגְו:יִתָדeעְסרַחַאְל
LֶכֱאֶלליִגָרהָיָהBלbBרַחַאְלםיִלָז
eאיִצBה,ןָמBקיִפֲאןLBְלB.eתָדeעְס
ןיִריִטְפַמןיֵא:הָקיִתְמיֵניִמeאיִבָהְו
לBכֱאֶלCיִרLֶvָ.ןָמBקיִפֲאהvַָמרַחַא
הnַvַָלרֶכֵז,הָדeעqְַהרַמְגaִהvַָמ
הvַָמאיִהBזְו,חַסtֶַהםִעתֶלֶכֱאpֶַה
םLְֵלהָנBרֲחַאaָןיִלְכBאeנָאLֶהָעeצaְַה
.הָליִכֲארַחַאdLֶlְָתBא,הvַָמתַבBח
תַליִכֲאלַע'ןיִכְרָבְמeנָאeניֵחְרkָלַעְו
פ"עא[)eליִאBה(,הָנLBאִרaָ'הvַָמ
Lֶָניֵאd[aְָלהָאLֵחםBהָב,kִבַררַמָאְד
,רBרָמיbַaֵ).וטקףcַ(ליֵעְלאcְָסִח
cִרַחַאְלLֶnִיlֵאkְסיֵרBֶמיֵהpeַאיֵהC
.הvַָמיbַaֵיnֵַניִכָה,ויָלָעCֵרָבְמeרֵזBח
,אLָיֵרCaְֵרָבְמeהיְיַוְרzַ)א(kָCְלִה
;הָכָרaְאaְGהָנBרֲחַאaָהvַָמליֵכָארַדֲהַו
:אeההָבBחואָלcְ,רBרָמאGלָבֲא
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ם"Lְaַַר

.םיִרָבaָdcְלֵפkB:לlֵַהַהתֶא.לtBְכִל
'אaַָהeCרaָ'ִמ,לֵפkBהָיָהטַעְמ
eַמְלhָא'ֵמ:הBְדE'eַמְלhָחהֶאְרִניִלְו.ה[,
,ויָחֶאְודִוָדְולֵאeמeLְיLִַידBבkְםMeִמ
Lֶרָמֲאeהeא'ֵמBְדE'eַמְלhָה,kְןָרָמֲאַד
תBנLBְלLֵיְו.BתBאןיִלְפkB,ליֵעְל
.יִתBמaְאGְו:אָריִהְנאָלְו,תBרֵחֲא
LֶpְִקaַמרeלaֵתיtְעBְו,רGכָזאe
ףֵסBיתBמְצַעkְץֶרָאaָסֵנkָיִלויָתBמְצַע
Lֶpְִקaְרeaָץֶרָא,kְהְי(ביִתְכִדBLֻדכַע(
.'םֶכeaִLְרְבָקףֵסBיתBמְצַעתֶאְו'
תֵמיִכֹנָאיkִ')דםיִרָבcְ(ביִתְכִדeניְיַהְו
aַָהץֶרָאfֹתא',aְחeֶניֵא',ץֶרָאָלהָצpִי
הָתיִמרַחַאְלleיִפֲא,'ןcְֵרiַַהתֶארֵבBע
GרְבַעַיאeמְצַעBַהתֶאיַתiְַרcֵנ':)כןBן
aְנBהְיBLַֻעaְנB'.ִמnִLְtַםִיַרְפֶאתַח
,ַעBLֻהְידַעםיִמiַָהיֵרְבִדaְביLֵָח
:ַעBLֻהיִלאָרaְאָרְקחLְkַַמאָלְו
רָטְפpִַה)יןLBְל.ןיִריִטְפַמ'ינתמ
,הָדeעqְַהןִמןיִרָטְפkְLֶpִ,רַמBלB.kְריֵבֲחֵמ
אָרָמbְַבe.ןָמBקיִפֲאdaַָתBאןיִמיiְַסְמןיֵא
eרְקַעַיאLֶHבַררַמָא'מג:Lֵרָפְמ
חַסtֶַהeלְכָאLֶרַחַא.הָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ
aַבֲחeהָר,Gכְלֵיאeaַבֲחeתֶרֶחַאהָר
הָריֵזbְ,רָבcָםLeאGְותtַאGלBכֱאֶל
cִַהתֶאלַכיֵמְליֵתָאאָמְליtֶחַסaִLְיֵנ
דַציֵכaְי"רkְאָמָתְסןַנzְןַנֲאַו,תBמBקְמ

לָבֲא,הָליִכֲאתַעaִLְםָתָהdיָמְקBאבַרְדאָתlְיִמCַהְו.תBמBקְמיֵנaִLְחַסtֶַהלֵכBאלֵכBאָהןיֵאְו,תBרeבֲחיaִLְzֵלָכֱאֶנחַסֶפcְ,).ופףcַליֵעְל(ןיִלBצ
יֵרLָןLBאִרָהןָמBקְמaִםיִרֵחֲאםיִרָבcְלBכֱאֶללָבֲא,תBמBקְמיֵנaִLְלBכֱאֶלאlֶָאדיֵפָקאָלְו.תֶרֶחַאהָרeבֲחaַלlֵַהרַמBלרֵקָעיֵללBכָיהָליִכֲארַחַאְל
Bתָרeבֲחleaַיִפֲא,לBכֱאֶלרeסָארָבcָלkָ,יִרְמָאְוןָנָחBייaִַרְולֵאeמdLְיֵלֲעגיִלְפִדeניְיַהְו.תֶרֶחַאהָרeבֲחםִעןָלְכָאְלרBקֲעַיאLֶHדַבְלִבe,בַר
אzַpָןָלםַתְסאָהcְ,תֶרֶחַאהָרeבֲחnֶpeaִַמeלְכאֹיאGחַסtֶַהןִמתָצְקeלְכָאLֶרַחַאְלcִ'הָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמeרְקַעַיאLֶH'יeLֵרָפְלאkָיֵלְו.הָנLBאִר
aְצדַציֵכBןיִל)Lָם('eְכLֶַהMַnָLעBזְמִלדֵמBקגBתֶאץֵפtִדַעויLֶnַbִבֲחלֶצֵאַעיeתָרB',eהָמְליֵמָתְסיֵרְת.eַמיִכָהבַרְלLְיֵלעַמdקיִפֲאBַא,ןָמtִקיe
ןיִהֵמkְהָדeעְסַחpeיִקaְלBכֱאֶלליִגָרהָוֲהלֵאeמcִLְ.בַרְל.אaַָאְלאiַָלְזBגְויִליֵאָליcְִרַאןBגkְ:רֵחַאםBקָמaְלַכאֹנְוCֵלֵנְוןאkִָמםֶכיֵלekְאיִצBה,eכיְיַנָמ
eִרְטִפiBכֱאֶלליִגָרבַרְו,תBעְסרַחַאלeתָדBbBלָזBת.eְלLBקיִפֲאןBה,ןָמBאיִצeאיִבָהְוeאָתֲאַו.הָקיִתְמיֵניִמLְמeרַמיֵמְללֵא,cְיִמאָלaַאָיְעLֶHקֲעַיאBר
לַעףaַqBלֵכָאיֵלBניLֶcִיִפְלe,חַסtֶַהםַעַטnֶpeִמדaֵַאְיאLֶH,חַסtֶַהרַחַאםeלkְלBכֱאֶלרeסָאBתָרeבֲחleaַיִפֲאאlֶָא,תֶרֶחַאהָרeבֲחַלBתָרeבֲחֵמ
BתBאןיִרBקדBבָכaְאlֶָא,בַרלBLֶמkָCLְ.אaַָא:ןיִלְכBא)מםיִכָלnְַהCLֶֶרֶדkְ,הelָדְגִל,'הָחLְָמְל')חירaְָדaַnִ(ביִתְכִדkְ,תBנaְָרָקלkָןֵכְו,)לעַבOַה
,לֶבָבaְאָרְדיִסLיֵרןאַמ,ןַניִרְמָאcְ,):זלקףcַ(ןיelִחתַטיִחaִLְַחיִכBמןֵכְו.eניaֵַרלֵאָרNְִיץֶרֶאaְאיpָNִַההָדeהְייaִַרְלןיִרBLֶwBמkְ,יִכָהלֶבָבaְבַר
leֵאaְליִגָרהָיָהLֶאlֶָא,dיֵלאָריִבְסלֵאeמkִLְןָנָחBייaִַרְו.):דכףcַ(הcִָנתֶכqֶַמaְןַניִרְמָאְדB,kִרBדBCaְרָאבַרהָיָהLֶ,יֵריְיַמבַרְבe.אָכיִרֲאאaַָא
aְיִקpeעְסַחeַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵא:הָדnַvָקיִפֲאהBןָמ.LֶvָיִרCכֱאֶלBַמלvָהaִעְסרַמְגeתָדB,ַלרֶכֵזnַvַָההpֶַהםִעתֶלֶכֱאtֶחַסaִזְו,הָכיִרְכBַמאיִהvָה
בַררַמָאְדkִ,הָבBחםLְֵלdָניֵאLֶיtִלַעףַא,הָנLBאִרaָ'הvַָמתַליִכֲאלַע'ןיִכְרָבְמeנָאeניֵחְרkָלַעְו.הָבBחםLְֵלהָנBרֲחַאaָןיִלְכBאeנָאLֶהָעeצaְַה
רַחַאְו.הָנBרֲחַאaָהvַָמליֵכָארַדֲהַו,אLָיֵרeaְהיְיַוְרzַַאCֵרָבְמkָCְלִה.ויָלָעCֵרָבְמeרֵזBחCַאיֵהnֶpeִמBסיֵרkְאlֵיLֶnִרַחַאְלcִ,רBרָמיbַaֵ)נליֵעְלאcְָסִח
,חַסtֶאkָיִאcְןַמְזaִיִאd;cְָדֲהaַחַסtֶאkָיֵלcְ,יֵריְיַמהfֶַהןַמaַfְהvַָמְבd.eָמְעַטַחLַkְֵלאLֶH,רֵחַארָבcָתַליִכֲאaַהnֶpִָמןיִרָטְפִנןיֵאהvַָמdָתBא
,חַסtֶאkָיִאcְןַמְזaִ.ליֵכָאאָלְדאeהחַסtֶַהרַחַא:nBִעתֶלֶכֱאpֶַההvַָמeחַסtֶרַחַאeניְיַהְו,ןָמBקיִפֲאחַסtֶַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵאןַנzְאָיְדֶהaְאָה
cְאןיֵאBקיִפֲאןיִלְכBַהרַחַאןָמtֶַהְוחַסnַvָהLִֶעnB:ַמרַחַאvָה.aְGאtֶס:ןיִריִטְפַמ,חַסeְפbֲָעָהןיִקיִקְר.ןיִנNeןיִיkִפְסBִמ.גzBCLֶיִעqַָרןָתkָה
:)עריLִָעםֶחֶלאlֶָא'יִנBעםֶחֶל'Bניֵאְו,LַבְדeןֶמaְLֶןיִנebָטְמ.ןיִנLְָבce:'יִנBעםֶחֶל')זטםיִרָבcְ(ביִתְכcִ,םֶחֶלןַניֵעaָןַנֲאַו,)סןֶהיֵלֲעםֶחֶלתַרzBןיֵא
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אָלםיִקeסtְַהcְ,ליֵעְל]טLֵריMֶtֵהַמיִפְל.Cֵרָבְלהָוְצִמויָנָפְללָבֲא
ןֵכzִָיאG,הָנLBאִרָהתַמיִתֲחאיִההָנBרֲחַאהָכָרְבeקֵסְפֶהeוָה

kָןא,cְיֵאCֵרָבְיCְוויָנָפְלGְחַיאzBבַררַמָא:י"ִרֲהַמ.ויָרֲחַאםLֶHא
ןיֵאcְרַבָסcְ,הָדeהְי'רְדkִןיִתיִנְתַמְליֵקBמבַר.הָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמeרְקַעַי
יִכָהְו.תBמBקְמיֵנaִLְלָכֱאֶנחַסtֶַה
ליֵעְל(ןיִלBצדַציkֵקֶרtֶאָמָתְסאָנְמיִקBא
cַופף.(,LְzֵבֲחיeרBתLֶיָהeאBלְכBת
aְֵא,דָחֶאתִיַבleהBןיִכְפtְאְוםֶהיֵנBןיִלְכ
]יMַnָLַהְו,ןיִלְכBאְוםֶהיֵנtְןיִכְפBהleֵאְו

aָעַצְמֶא.tֵריeL,ִמMeיֶהםkֵאָר.
eְכLֶַהMַnָLעBזְמִלדֵמBק,גBתֶאץֵפtִוי
dָליֵקBמB.eתָרeבֲחלֶצֵאַעיLֶnַbִדַע
aַbְאָרָמkְַרaִהְייeניְיַהְו.הָדeאָקְוַד
aְַמלָבֲא,חַסֶפvַָאאָלהLְkְןַחaְLeם
ceְכzָאcְיִלzְרַסaִLְzֵקְמיBמBיִאְו.ת
לַעאָהְל,)פחַסֶפְלzַwַLִאcְםMeִמ
kָיָחְרCיִאאָלzַwַL.cְאָליִאzֵיִכָהאָמי,
ןיִריִטְפַמןיֵאcְ,בַרְלןיִתיִנְתnִַמCֹרְפיִל
הvַָמרַחַאאָה,ןָמBקיִפֲאחַסtֶַהרַחַא
יLַpְֵמִדkְיֵיLַpeְליֵצָמאָלְו,ןיִריִטְפַמ
יֵוָהאָלתBמBקְמיֵנLְיaֵַגְלcִ,לֵאeמLְִל
יאcַַואlֶָא.הnַvִָמיֵפְטחַסtֶאָתeבְר
אָהְו.חַסֶפaְאlֶָאיִריְיַאאָלבַר
ביֵתָיהָוֲהיaַiֵַא,)צןnַָקְלןַניִרְמָאָקְד
Lֵריtֵ,םֵנְמַנְמאָקהָוֲהַוהaַָרdcְיnֵַק
יֵוֲהאָלcְג"עא,)קןnַָקְלסֵרְטְנweַה
aִַהןַמְזtֶיִאאָה,חַסzַwַLַמvָחַסֶפְלה.
dָלLֵרָפְמ)ריִמְלeLַרְיַבe.אָריִהְנאָלְו
bַaֵיzַתיִנֲע.cְןַניִרְמָאtֶַקקֶרnָא
אGְו.לBכֱאֶלרeסָאןLֵָי,)שתיִנֲעַתְד
LָנeֶאlָָיאLֵַמןnָL,םֵנְמַנְתִמלָבֲא
Gַרְו.אaָםֵנְמַנְתִמהָוֲהה,eרַסיֵמְליֵעָב
aִָמהָיָאְריֵתיְיַמָקְו.יִכָהרַתtֶחַס,cְיִכ
אָמְלָעaְםeנְמִנביLֲִחאָלחַסֶפְדיִכיֵה
kְLֵַעְמהָניlְןַיְנִעְלאָיLְקְמיֵנBמBת,
תיִנֲעzַןַיְנִעְלםeנְמִנביLֲִחאָלנ"ה
cִיִאְלרָחָמְלzְסeיֵרaַהָליִכֲאaָיִכָהרַת:

aָרֲחַאBהָנ

טפשמןיע
הוצמרנ

הכונח'להמג"פ'יימאהק
ח"אע"שוטאיהכלה
:גףיעסבכתןמיס

הצמ'להמח"פ'יימגבוק
אעןישעגמסטהכלה

:אףיעסחעת'יסח"אע"שוט

=
לאננחוניבר

טושפיטושפללופכילופכל
'ראינת.ךרביוירחאךרבל
איהיאמםירבדהבלפוכ
:הטמלוךדואמלופכלףיסומ
דסחה"בקהלמוגשןינע
ןילכואשרחאקחציערזל
םהרבאל]ול[רמואןיתושו
ךרבמיניארמואךרבלוט
'וכולאעמשיינממאציש
ינארמואודודלןינתונדע
'אנשךרבלהאנילוךרבא
:'וגואשאתועושיסוכ
חספהרחאןיריטפמןיא
ברןמוקיפאיאמ.ןמוקיפא
וזהרובחמורקעיאלשרמא
.תרחאהרובחבחספולכאיו
ולכאיאלשרמאלאומשו
התואבוליפאחספהרחא
םיזוגאותוילקןוגכהרובח
רשבןכשלכוםהבאצויכו
ךותמןיגיפמשובאצויכו
לשומעטןיחכפמוםהיפ
ןנחוייברדהיתוכאינת.חספ
חספהרחאןיריטפמןיא
:ןיזוגאותוילקןוגכןמוקיפא
רמאףסויבררמא
לאומשרמאהדוהיבר
הצמרחאןיריטפמןיא
אהוהילע'ישקאוןמוקיפא
ןיאאלאןנתאלןנא
רחאאהחספהרחאןיריטפמ
אל'יקרפו.ןיריטפמהצמ
איעבימאלרמאקאיעבימ
המעטשיפנאלדהצמ
יחוכפלינהדאמעטיתאו
שיפנדחספאלאהצמד
יחכפמינהותאאלוהימעט
רחאןיריטפמאמיאהימעט
.ןיריטפמןיאדל"מקחספה
ןינגפוסההילעייסמאמינ
םדאןיטירקסאהוןינשבודהו
דבלבוםהמוסירכאלממ
.הנורחאבהצמתיזכלכאיש
ינתקדמהנימ'יקייד

=
םלשהרואהרות

Bלרֶמאiַֹוץeרָאהָמיִהיִו)א
Cֶרcֶץַעַמיִחֲאץָרiַָוץeר
:יkeLִַהתֶארֹבֲעiַַורkִkַָה

]גכ,חיבלאומש[

םֶהיֵנְפִלרַבָעאeהְו)ב
עַבLֶהָצְרַאeחiִLְzַַו
tְדַעםיִמָעbִLְzBויִחָאדַע:

]ג,גלתישארב[

םֶהיֵנְפִלץֵרtַֹההָלָע)ג
tָצְרeַוiַרֹבֲעeLַַורַעiֵאְצeבB
ָייַוםֶהיֵנְפִלםָכְלַמרֹבֲעiַַו

aְאֹרLָגי,בהכימ[:ם[
ֹשַעiַַולַמiִbַָודֶלiֶַהלcְַגiִַו)ד
םBיaְלBדָגהLְzִֶמםָהָרְבַא

:קָחְצִיתֶאלֵמbִָה
]ח,אכתישארב[

:BנaְַעBLֻהְיBנaְןBנ)ה
]זכ,זאםימיהירבד[

םLְֵבeאyֶָאתBעLeְיסkB)ו
]גי,זטקםילהת[:אָרְקֶאָיְי

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,.אכהליגמ.טלהכוס)א
,נ"שו:הלתוחנמ:זליעל)ב
.טלהכוס[)ד,].גסהדנ[)ג
ןייע)ה,]יקרפאתפסות
הליגמוא"עוסגסןיבוריע
,.ופליעל)ו,ב"עוסדי
אתפסות[)ח,].זמתוכרב[)ז
קרפאתפסות[)ט,]יקרפ
,].דסףדתוכרב[)י,]ב
,חע'יסךתולעהב'פירפס)כ
הטוס[)מ,.עףדליעל)ל
ןייע)ס,].וטק[)נ,].וטףד
ףדליעל)ע,.זלףדליעל
,:כק)צ,.כקןמקל)פ,.ול
,ןלוכונשיה"ד.כק)ק
.א"עבי)ש,ונינפלאתיל)ר

ח"בהתוהגה=
ןיריטפמןיאה"די"שר)א(

:והייוורתאךכלה'וכו

םינויצותוהגה=
אתילא"עחלהכוסב]א
ןייעו("וירחא"תביתהנשמב
:)תוינשמבתואחסונייוניש
:)ןוילג(]ימאברדל"צ[]ב
:)ןוילג(]יסאל"צ[]ג
ל"צכולםירמוא]ד
:)ץ"בעי(ןינעהלכבןכו
אתיל"ןונןבעשוהי"]ה
םירפסהלכבאתילןכוי"תכב
:)ס"קד(וזארמימתאבוהש
ה"כו)ןוילג(ורמאל"צ]ו
ברוי"תכבו.ש"ארוף"ירב
יבררמאאלישרבאנינח
תוהגהבןייעו'וכןוגכןנחוי
י"תכב]ז:מ"קליבהיראןב
:'וכןיאיכהימנאינת
רוצמ(ילהארנל"צדנ]ח
ליעלונשריפש]ט:)שבד
ב"עדקליעלאוהול"צכ
חסונב]י:)ש"שר(ץוחה"ד
אתיאונינפלשהנשמה
ןייעועצמאבםחימהו
הלטקנאתוברלדא"שרהמ

:יכה

י"שריטוקיל=
,קוספוקוספלכ.לופכל
השרפשישינפמןכוגהנו
ףוסוהלחתודוההלופכהלוכש
יתארקםימעפהשלשאנרמאי
יל'היל'ההיבחרמביננעהי
ינובבסתוסחלבוטתוסחלבוט
יליהיוינתיחדהחדינובס
ןימיהעושיוהנרלוקהעושיל
אלתומלותומאאל'הןימי'ה
רעשההזירעשילוחתפיננתנ
וניאהטמלוךדואמלבא'וגו
ףד(ןמקלןנירמאדונייהולופכ
ךדואמלופכלףיסומ).טל
.ונשאל.].חלהכוס[הטמלו
הכרבאלאגהנמבהכרבאילתד
.רבוע.].טלםש[וירחאלש
ישוכהתארבעיוומכםדוק
ליעל[םולשבאתתימבומדק
.ישוכהתארובעיו.]:ז
.].טלהכוס[וינפלץורלומדק
.]:אכהליגמ[ישוכהתאםדקיו
רבעיו.].גסהדנ[וינפלםדק
ךלילםידקי.םהינפלםכלמ
הבלפוכ.]:זליעל[שארב
.האלהואנאמ.םירבד
ףיסומללהב.הבףיסומ
.יברלשותליפכלעלופכל
'ירפדכ.הטמלוךדואמ
ושארמלופכרומזמהלכשליעל
ןיא.].טלהכוס[ןאכדעו
ונמזעיגהשכ.ןיריטפמ
ונייהדהדועסהןמרטפהל
לכאנאוהשחספהרחא
תבוחןכשעבשהלעהנורחאב
ןלאמייקדכתונברקהלכ
הלודגלהחשמל).וטהטוס(
ןיאןילכואםיכלמהשךרדכ
רמא.ןמוקיפאידילעןירטפנ
הרובחמורקעיאלשבר
ןושלןמוקיפא.הרובחל
ךלנוןאכמםכילכואיצוה
תרחאהרובחבדועלכאנו
יליאלידרוא.].ופליעל[
לאומש.אבאלאיילזוגו
חונקבאילידראוילעןיביבח
תוירטפוןיהמכןהוהדועס
לאומשותולזוגןיביבחויהברלו
ודובכלאבאברלארוקהיה
.ןיטרקסיאהו.].זמתוכרב[
ןנימגרתמדתיחיפצכןייושע
הכרןתסיעןישלשןוטירקסיא

.].זלליעל[דאמ
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