
.איםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

LֶHאaִצְרBעןֵה(םיִמָכֲחןBNִןי(.cִמ"ריֵרְב.
.ןיBNִעeיָהםיִמָכֲחןBצְרaִ,רֵמBאהָדeהְייaִַר
לַכיֵמְליֵתָאאָמְליcִהָדeהְי'ררַזָגאָקאָלְו
אzBCLֶHִמ,LָדָחיֵנאLָ,]אאָבָר)א(רַמָא.dיpֵיִמ
ל"א.רeכָזאeהףheִקיֵדְילַעאlֶָאBלzְָרzִַה
הָדָקְרַהְוהָניִחְט,הָפיִטְקתַעaִLְחַניzִ,יaַiֵַא
הָניִחְט,אָיLְַקאָלאָה.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ
aְַחֵרiֶָא.הָפָנג"עהָדָקְרַה,דָיְדאlָןַנְתִדאָהא,
אGלָבֲא,םיִקָמֲעLֶaְַוםיִחָלMְַהתיaֵןיִרְצBק)א
אkָיִאיאַמ,הָדeהְייaִַרkְאָנְמיִקBאְו,ןיLְִדBג
,dיpֵיִמליִדLaְָדָח,יaַiֵַארַמָאאlֶָא.רַמיֵמְל
הָדeהְייaִַרcְ,אָבָררַמָא.dיpֵיִמליִדaְאָלץֵמָח
.אָיLְַקאָלןָנaַָרcְַאןָנaַָרcְ,אָיLְַקהָדeהְייaִַרcְַא
;ןַניLַpְֵדkִ,אָיLְַקאָלהָדeהְי'רcְַאהָדeהְי'רcְ)ב(
cְַרaַָאןָנcְַרaַָנןָנnֵַקאָליLְה,אָיeמְצַעאBַחְמfֵר
יMִַאבַר.dיpֵיִמליֵכָאָקלַכיֵמ,BפְרNְָלויָלָע
חַמֶק,אָיLְַקאָלהָדeהְי'רcְַאהָדeהְי'רcְ,רַמָא
.איִה]גאָתeדaְיMִַאבַרְדאָה)ג(.ןַנzְ]ביִלָקְו
יאַמיִלָקדַעאָרwָיִעֵמ,Cָליֵאְויִלwִָמחַניִתָה
,אָבָרְדkִףheיִקיֵדְילַעת"כְו.רַמיֵמְלאkָיִא
םיִקָמֲעLֶaְַוןיִחָלMְַהתיaֵןיִרְצBקאlֶָא
יMִַאבַרְדאlֶָא.ל"אמהָדeהְייaִַרkְאָנְמיִקBאְו
aְדeאָלְדאָכיֵהלָכְו.איִהאָתaְיִמליִדpֵיdיִמ
םָדָאבwBִיאGא,ןַנְתָהְו)ב,הָדeהְייaִַררַזָג
LְפBתֶרֶפLֶלaֵֶאְלַמיִוהָציpָהLִֶיְוןֶמzְֶנpָה
aְַה]דדַצpֵרaִLְליִבLֶzְַנְמאֵהhֶאיִה'יִפֲאַו,תֶפ
Lֶַרְו.סֶרֶחלaִהְייeַמהָדzִִמםָתָה.ריMeם
אG,קַסְפLֶpִיִלcְלֶבֶח,אָיְנַתcְ)ג.תMַaַָאתLַaְָדיֵמְרe.יִליִדaְלcְָבִמתLַaְָדאָרְמeח
דַבְלִבe,אָיְקִסBtְאאָדְנteויָלָעCֵרkB,רֵמBאהָדeהְייaִַר.BבְנBעאlֶָאBרBLְקאֵהְי
LֶHֶבְנַעַיאpe.ַקLְַרְדאָיaִהְייeַאהָדcְַרaִהְייeַק,הָדLְַרְדאָיaַָאןָנcְַרaָןָנ.cְַרaָןָנ
הָדeהְייaִַרcְ.ףlַַחיִמאָלהָריLְִקaִהָביִנֲע,ףlַַחיִמןֶמaְLֶןֶמLֶ,אָיLְַקאָלןָנaַָרcְַא
heַאהָביִנֲערַזָגcְםMeִמואָלהָדeהְייaִַרְדאָמְעַט,אָיLְַקאָלהָדeהְייaִַרcְַא
.ןָנaַָרcְַאןָנaַָריֵמְרe.איִההָריLְִקdָפeגהָביִנֲערַבָסָקcְםMeִמאlֶָא,הָריLְִק
,יאַמcְלֶבֶח.ריzִַמהָדeהְייaִַרְו.לֶבֶחaְאGלָבֲא,אָיְקִסְפaִיִלcְןיִרBLְקב,ןַנְתcִ)ד
יֵתָאיאcַַוcְ,אeהאָמיָיְקלLֶרLֶֶק,ריzִַמהָדeהְייaִַרְו,אָמְלָעcְלֶבֶחאָמיֵליִא
לֶבֶח,ןיִא.אָמְלָעcְלֶבֶחheַאיcְִרַגcְלֶבֶחןָנaַָרeרְזָגְו,יcְִרַגcְאָטיtְLִאlֶָא;יֵלheַבְל
aְַחיִמלֶבֶחlַהָביִנֲע,ףaְִקLִַחיִמאָלהָריlְיִמליִדְבִדאָכיֵהלָכְו.אָפpֵיdרַזָגאָל
יֵרְבcִ.םָדBלןיִזיwִַמןיֵא,תֵמאeה'יִפֲא,םָדBזָחֲאLֶרBכaְ)ה,אָיְנַתָהְו)ד(,הָדeהְייaִַר
לeהaָםָדָאzBCLִֶמ,םָתָה.םeמaBליִטָיאLֶHדַבְלִבe,זיwִַיגא"כחַו.הָדeהְייaִַר

לַע

LֶHאaִצְרBםיִמָכֲחן.cְיִאkָרַזְגיִמְלא,cִאָמְליkִַעִמיqְיִקaֵיdלַכיֵמְליֵתָא
Cֶרֶדkְהָריִצְק.BלהzְָרzִַהאzBCLֶHִמ'eכרֵמBאהָדeהְי'ר:dיpֵיִמ
kַָהלMֶָא,הָנlָאaַiָקםִיַדBַהןיִפְטnְליִלBַהןִמתwַעַקְר,cְסָאאָהeצְקִלרBר
,'ןֵהkַֹהלֶאםֶכְריִצְקתיLִאֵררֶמBע')גכאָרְקiִַו(ביִתְכcִ,רֶמBעָהיֵנְפִל
Lֶהeאzְִחlָכָז,הָריִצְקִלהeהרeתֶאא
הNֲֶעnַַהיpeיLִיֵדְילַעLָדָחֶהרqeיִא
.הָדָקְרַהְוהָניִחְט:לַכיֵמְליֵתָאאָלְו
Lֶחַמֶקיֵרֲהzְאָניֵנcְהָיָהaְםָדָי.
eְכLֶhְנָחeהeדיִקְרִהְוeהe,הֶזיֵאLִיpeי
dיenֵפְלבַתיֵמְליֵתיֵלאָלcְ,םLָהָיָה
אG.הָניִחְטןַניLַpְֵמe:אָתֲעLַאיִהַה
אlֶָאםִיַמלLֶםִיַחֵרBaְתBאןיִנֲחBטeיָה
aְםִיַחֵרLֶדָיל,cְיֵוָהLִיpeִזְליkָרBלַע:ן
bַaֵדַצְל.הָפָניzְַחzBןLֶה,הָפָנלBֵפC
.ןַנְתִדאָהאlֶָא:ָהיֶנtָלַעהָפpַָה
aִחָנְמBק:תBןיִרְצaֵַהתיMְןיִחָל.kְֶרֶדC
.םיִקָמֲעָהתיaֵלLְֶו:רֶמBעָלםֶדBקלBח
zְבeַההָאbְהָליֵדaֵאָמְעַטְו.םיִקָמֲעָהןי
םzְֶרַצְקe'רֵמBאדָחֶאבeתkָ,םָתָהLֵרָפְמ
רezָמאָמְלַא,'םֶתאֵבֲהַוdָריִצְקתֶא
דָחֶאבeתָכְו;רֶמBעָלםֶדBקרBצְקִל
עַמLְַמcְ,'םֶכְריִצְקתיLִאֵררֶמBע'רֵמBא
LֶהeקאBאָה.ריִצָקלָכְלםֶדkֵדַצי,
הzַָאיִארֶמBעאיִבֵמהzַָאLֶםBקnִָמ
הzַָאיִאLֶםBקnִָמB,eלםֶדBקרֵצBק
קֶרֶפaְןַנְתe.רֵצBקהzַָארֶמBעאיִבֵמ
kַָהלwְָרaָנBחָנְמ(תBןיִאיִבְמןיֵא,).הפת
אGְוןיִלָבfְַהתיaִֵמאGהָחְנִמְלתֶלBס
,םיִקָמֲעָהתיaִֵמאGְוןיִחָלMְַהתיaִֵמ
ןִמdָניֵאןֶהLֶlָהָאeבLֶzְיֵנtְִמ
אָה.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ:רָחְבneַה
יֵנָתָקןיִרְצBקאָהcְ,איָיpeיLִםָתָהאkָיֵל
eַמְבbָןַניִרְזָגאָלְו,לcִלַכיֵמְליֵתָאאָמְלי.
תֶכqֶַמaְ,הָדeהְייaִַרkְאיִהַהְלdיָמְקBאְו
,).אעףcַ(לאֵעָמLְִייaִַרקֶרֶפaְתBחָנְמ
ןיִרְצBקBחיִרְייLְֵנַאאָפיֵסיֵנָתָקcְִמ
םָדָיeaְחיִמאGְו'eכרֶמBעָהיֵנְפִל
dיֵלzְָעַמLְןאַמ,ןַניִרְמָאְו,םיִמָכֲח
cְחיִמרַמָאeְוGחיִמאe,ַרaִהְייeהָד:
אGיֵרֲהd.LֶיpֵיִמיִליִדaְלcְָבִמLָדָח
ןיִדeמְלןיֵאְו,הָנMַָהלBkָלְכָאְלeלbְְרeה
ץֵמָחלָבֲא;םֶהיִפְלטיBLִהְלדָיטLBְפִל
ןָנaַָרcְ:הָנMַָהלCkָָכaְןֵהןיִדeמְל
אָלcְ.הiִָמְתaִ.אָיLְַקאָלןָנaַָרcְַא
ןָנaַָרְדאָהְו,הָדeהְי'רְלאlֶָאתיLַpְֵמ
םָתָהְו,]הןַניִרְזָגאָל'יִנְתַמְבcִ,אָיLְַקיnֵַנ
רַזָגcְעַמLְַמcְ,םיִמָכֲחןBצְרaִאLֶHיֵנָתָק
אָמְליd,cִיzְֵגeלtְיֵנaְִמאeהcְ,ריִאֵמ'ר
ויָלָערfֵַחְמBמְצַעאeה:לַכיֵמְליֵתָא
רָבָדaְןַניִרְזbָאָמְלָעְבcִג"עא.BפְרNְָל
LֶסָעeקaBLֶHיאBLִאָכָה,ויִפְלטיaִיֵלץֵמָחתַקיִדְבkָרַזְגיִמְלא,cְהeמְצַעאBkָקְסִעלBהֶזaֶניֵאץֵמָחBֶאlַָחְמאfְֵלויָלָערNָפְרB,ְלןיֵאEִזkָרBיִאְלןqeר
bָדBִמלfֶה:eיִמליֵכָאאָקלָכיֵמpֵיd.aִִמְתiָיִלָקְוחַמֶק:הzְֵאןיֵאְו.ןַנleאְרeִמ:הָליִכֲאַלןיִיwָָליֵאְויִלC.רַחַאְלLֶpִיַיְתaֵLaְַתpeאָרןיֵארeכֱאֶליBל:
ףheיִקאkָיֵלcְםיִחָלMְַהתיaֵ,ליֵעְלאָבָריLַpְִדkִ,ףheיwִַהי"עאeהרeכָז.אָמיzֵיִכְו:רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,aֵLַיְתLֶiִםֶדBקתBיָלְקC,aִַרBדBעaְ.אָרwָיִעֵמ
,יִלkְַהeניְיַה'ָמLֶaַbְרֵנלkָ:הָעLָלaBkָליִגָרd,Lֶיpֵיִמליִדaְאָלץֵמָחְו,dיpֵיִמיִליִדְבcִםMeִמהָדeהְייaִַרְדאָמְעַטְו.אָתeדaְאlֶָא:רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ
.pָdיִמלַכיֵמְליֵתָאאָמְליcִ,רeסָאה"פא,אָסיִאְמcִ,תֶרֶפBפdLְָתBא.סֶרֶחלLֶאיִה'יִפֲאַו:תֶרֶעֹבְמהָליִתtְַהkְLֶתcַwBןיtִיִט.תֶפhֶַנְמ:]ול"יNֶיִיBרְק
ןָנaַָרְדaB.eןיִריִדzְלkַֹהןֶמcְLֶג"עאְו.ריzִַמהָדeהְייaִַרְו:הaֶַכְמםMeִמביiַָחnֶpeִמקzַtְֵסnִַהְו,ריִעְבַמםMeִמביiַָחרֵנְלןֶמLֶןֵתpBַה)ו,אָיְנַתְו
,םָלBעְלBריzִַהְלאLֶHיNeָעאeהLֶ,אָמיָיְקלLֶרLֶֶק:BפְרNְָלויָלָערfֵַחְמBמְצַעאeהcְםMeִמץֵמָחaְאָמְעַטאָנְמיִקBאאָהcְ,יֵיLeְקַאְלאkָיֵלןָנaַָרcְַא
.אָדְנte:אָמְלָעaְהָכיִרC.kְֵרkB:הָריLְִקheַאהָביִנֲעןַניִרְזָגאָלְו.BבְנBעאlֶָא:אָמיָיְקלLֶרLֶֶקיֵוָהB.cְרBLְקאֵהְיאG:)זתLַaָתֶכqֶַמaְ,הָכאָלְמבַאיֵוָה
תֶרֶפBפcִLְ.ןָנaַָרְדאָיLְַק:CָכaְקeסָעְוליִאBה,הָריLְִקםMeִמהָריֵזpe.bְֶבְנַעַיאLֶH:םיִיַקLBתBביִבְסןיִכְרLֶkB]זא"ֶלNְיִיֶפ.איָיְקיִסtְ:לeלָחרBזֵא
דיִסְפַמBניֵאcְ,אeהםיiֵַקְתִהְליNeָעLֶרLֶֶקואָלcְ.איָיְקיִסְפaִיִלcְןיִרBLְק:dיֵלְכיֵמְליֵתָאְוףlַַחיִמהָנMַָהלָכcְןֶמaְLֶהֶז.ןֶמLֶ:לֶבֶחcְןָנaַָרcְַא
tְאיָיְקיִסLֶlBaְָכC:לָבֲאGאaְלֶבֶח.LֶnַָיאpִֶחיpeLָעםBלֶבֶחאָמיֵניִא:תיִמָלcְאָמְלָע.LֶzַLְיִמLBָכְלC,יִאְוkַָחיֵמְלאLLֶnַָיאpִֶחיpeLָלֶבֶח:םcְְרַגcִי.
LֶניֵאBאָרeיִמְליleםִיַמיzַָרְו.דיִמaִהְייeַמהָדzְִו,ריGרַזָגאbַaֵיLַaָת,kִאְדBאָמְעַטאָנְמיִקcְִמMeחםeְדאָרְמLַaָתtְָרLִָניִאיLֵיִאֵמיqeאָרcִיֵליdְזִנְוkָןיִר
ןיaֵתaְLַaָןיaֵ,ףlַַחיִמְדאָכיֵהלekָרְזbָןָנaַָרe.cְהekelְצַרzָיִאאLְzַָהְו.'eכףlַַחיִמלֶבֶחaְלֶבֶחןַניLַpְֵמe:אָיLְַקהָביִנֲעcַןָנaַָרcְַאאָכָהcְןָנaַָרcְלָבֲא.ןֵה
aִLְיִארָאqeְליִה.יֵרkָCaְָדָחLעָהיֵנְפִלBרֶמbָרְזe,ןֵכְוaִLְפBןֵכְותֶרֶפaְלָבֲא;לֶבֶחaְץֵמָחGִמ,אMeה(ם(cְמeְלויָלָערָהְזNָפְרB;eַנהָביִנֲעַבnִֵמ,אָליMeם
cְַחיִמאָלlְַרְו.אָפaִהְייeהָדbָרַזaְיִמלָכlֵיcְאָלaְיִמיִליִדpֵיd,eיִמיִליִדְבִדיִדיִמְבpֵיdְליִה.רַזָגאָלkָCaְץֵמָחbָלָבֲא,רַזaְָדָחLaְיִמיִליִדpֵיd,eָנָהלָכְבC
cְLַaִָמתMeםcִיִמיִליִדְבpַהיְיe;eריִמְחַמאָקְדaִַמ,הָביִנֲעMeםcְגאיִהרַבָסָקeְקאָפLִאיִההָרי:aְכBסָא.רeליִטָהְלרaBמeרְגִל'יִפֲאַו,םBם.kִאָיְנַתְד,
םBקָמleaְיִפֲא.םcָןיִזיwִַמןיֵא:):זכףcַ(הָציaֵתֶכqֶַמaְ.'םeמלkָ'ל"ת,BלםBרְגִיאLֶHןיִיpִַמ,םeמaBליִטָיאLֶHאlֶָאיִלןיֵא,'aBהֶיְהִיאGםeמ'
LֶניֵאBעBNֶהaBמeם,cְניְיַהeaְקָמלָכBםLֶaBניֵאםִאBחBֵתCִמnֶpeאםֶצֶעBtBםֵגNְתָפBאBנְזָאB;חלָכְו[cָרָבLֶניֵאBחBמְדַקְלרֵזeתBמיֵוָהeָדיִא,םCאָל
:)חםיִנֲהkֹתַרBתaְהָדeהְייaִַרְוןBעְמLִיaִַרתֶקBלֲחַמ.ןֶהֵמןיִליֵדaְלkַֹהםיLִָדָקcְג"עאְו,םeמaBהBNֶעLֶםBקָמheַאהָדeהְייaִַררַזָגאָקְו.םeמיֵוָה

לַע

הzַָאאיִבֵמהzַָאיִאLֶםBקnִָמ,י"LִַרLֵריtֵ.ןיִחָלMְַהתיaֵןיִרְצBק
קֶרֶפaְאָיְנַתcְבbַלַעףַא,eהְנַהלָכְוןיִחָלMְַהתיֵבe'.eכְורֵצBק

kַָהלwְָרaָנBחָנְמ(תBתcַאיִבֵהםִא).הפףkָLֵר,kֵןָויcִַכְלzְִחlָהGאיִבָיא
יִדיִמאkָיִאיִמ,Bdַמְתִלןיֵאְו.איִבֵמהzַָאיִאLֶםBקnִָמdיֵלןַניִבLְָח

cְִמcְאBַכְלאָתיְיַרzְִחlָסָאהeרeדַבֲעיִדְב
Lְיִר;cְיִאkָיִמאlֵטיeאָבcְןַניֵעָבLֶiִLְהֶנ

:םיLִָדָקןBגkְ,בkֵַעְלויָלָעבeתkַָה

אkָיֵלהLָיִדְגִבcְ.ןיLְִדBגאGלָבֲא
tְְמַיםִאאָדיֵסzִרַחַאןי

eריzִִהאָדיֵסtְםMeִמאָקְוַדcְ.רֶמBעָה
,תBריtֵרָאMְִמרֵצwָיִלןיִרֲהַמLֶnְ,הָריִצְק
יֵרLְָדאָהְו.יִדְסetָהְליִרְצָקאָליִאְו
רַמBלLֵי,ליֵעְליִלָקְוחַמֶקהָדeהְייaִַר
ריִאֵמיaִַרְו.leיֵקֵהםיִלָגְריֵלBעםMeִמ
קֶרֶפaְןnַָקְלהָריִצְקיֵרLְָוחַמֶקaְרֵסBא
dיֵתlְיִמaְיֵנָתָקcְ,).ונףe)cַגֲהLֶpָםBקָמ
םMeִמeניְיַהְו,םיִמָכֲחןBצְרaִןיִרְצBק
tְןֵכְו.אָדיֵסtֵֵריLַהweסֵרְטְנaִחָנְמBת.
אָמְליC,cִיֵרtָיאַמןkֵםִא,רַמאzֹםִאְו
,אָדיֵסtְםMeִמהָדeהְייaִַריֵרLָאָכָה
,רַמBלLֵיְו.ןַניִרְזbָץֵמָחיbַaֵלָבֲא
BמkְריzִַהְלLֵירeעיaִתַוְצִמםMeִמ

:אָדיֵסtְםMeִמ

kBֵרCויָלָעteואָל.אָדְנcַאָקְוkBֵרC,
cַיִפֲאleְקִלLBכָירBל,cְַבְמאָלhֵל

:יֵאָקלֶבֶחַא'peֶבְנַעַיאLֶHדַבְלִבd.'eיֵל

kָיִמליִדְבִדאָכיֵהלpֵיdררַזָגאָל'
אGמ"רcְַאריִאֵמיaִַרcְ.הָדeהְי

,Lָדָחיbַaֵרַזbָליֵעְלcִ,תLBְקַהְלהָצָר
יֵלeסtְלkָקֶרֶפְבcִ.רַזָגאGרBכaְיaֵַגְו
,אָיְנzַ)]טםLְָו:גלתBרBכaְ(ןיcָLְִקneַה
aְכBרLֶזָחֲאBַמ,םָדwִלןיִזיBaְקָמBם
LֶעןיֵאBNִלןיBמeם.cִַריֵרְבaִריִאֵמי.
אkָיִאcְםMeִמ.'eכְורֵמBאהָדeהְייaִַרְו
:אָדיֵסtְאkָיִאcְרBכaְיֵנאLָ,יֵיLַpeְל
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :אי

ןיֵאLֶםBקָמdaְיֵלתיֵרLָיִא,ןַניִרְמָא,BנBמָמלַע
ןיBNִעLֶםBקָמaְדaְַעֶמְליֵתָא,םeמaBןיBNִע
aBמeַרְו.םaָןָנ,kָלLֶkֵןcְאָליִאLָיֵלתיֵרd
kְְעֶמְליֵתָאלָלaַד.eַרְלןַניִרְמָאיִמaִהְייeהָד
הָדeהְי'ר,ןַנְתָהְו)א,BנBמָמלַעלeהaָםָדָא
יֵנtְִמ,ט"יaְהָמֵהaְַה]אןיִרcְַקְמןיֵא,רֵמBא
LֶהeעאBNֶַחהaeא"כחַו.ןיִפְצְרַקְמלָבֲא,הָר,
eהֶזיֵא,אָיְנַתְו)ב.ןיִפְצְרַקְמןיֵאףַאןיִרcְַקְמןיֵא
ןיBNִעְוםיpִַטְק,רceיִק.ףeצְרִקeהֶזיֵאְו,רceיִק
.הָרaeַחןיBNִעןיֵאְוםיִלBדbְ,ףeצְרִק;הָרaeַח
לeהaָםָדָאןַניִרְמָא,תיֵיָמ'יֵלקיֵבLָיִאcְ,םָתָה
אָמְלָעaְאָרֲעַצdיֵלקיֵבLָיִא,אָכָה;BנBמָמלַע
'רְו.BנBמָמלַעלeהaָםָדָאןַניִרְמָאאָל,אeה
אָנLְיאַמe°,רַזָגcְץֵמָחיaֵַגאָנLְיאַמ,הָדeהְי
,ףlַַחיִמםֶחֶלaְםֶחֶל.רַזָגאָלcְףeצְרִקיaֵַג
מ"ר)ג'ינתמ:ףlַַחיִמאָלףeצְרִקaְרceיִק
תlִַחְתaִןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָםיִלְכBא,רֵמBא
LֵL.ַרaִהְייeאהָדBאא,רֵמBןיִלְכkְָרַאלaַע,
דBעְו.LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָןיִלBתְו
הָדzBלLֶתlBַחיLְzֵ,הָדeהְייaִַררַמָא
tְסeלBמתepָחBלַעתbַַטְציִאָה]בבaָא.kָןַמְזל
LֶnepָחBת,kָאםָעָהלBיִנ;ןיִלְכhְתַחַאהָל,
zBןיִל,GאאBְוןיִלְכGאNBיִנ;ןיִפְרhְלeLְzֵןֶהי,
ןיelִח,רֵמBאג"ר)ד.ןיִפְרNBםָעָהלekָליִחְתִה
,Lֵמָחלkָהָמeרְתe,עaְַרַאלkָןיִלָכֱאֶנ
,םָתָהןַנzְ)ה'מג:LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו
רֵמBאדָחֶאְוLֶדֹחaַםִיַנaִLְרֵמBאדָחֶאב
aִLְלLָדֵע,)א(הeַקןָתiֶתֶמי;LֶfֶיהBַעֵדaְִעaeרB
LֶֶדֹחלL,ניֵאהֶזְוBיBַעֵדaְִעaeרBLֶֶדֹחלL.
,הMִָמֲחaַרֵמBאדָחֶאְוהLָלaִLְרֵמBאדָחֶאג
דָחֶאְותBעLָיaִLְzֵרֵמBאדָחֶא.הָלֵטaְןָתeדֵע

,LֵמָחaְרֵמBאדָחֶאְוLלaְLָרֵמBאדָחֶא.תֶמיiֶַקןָתeדֵע,תBעLLָלaְLָרֵמBא
דָחֶא.תֶמיiֶַקןָתeדֵע,רֵמBאהָדeהְייaִַר.ריִאֵמיaִַריֵרְבcִ)ב(.הָלֵטaְןָתeדֵע
,חָרְזִמaְהnַָחLֵמָחLֶaְ;הָלֵטaְןָתeדֵע,עַבaְLֶרֵמBאדָחֶאְוLֵמָחaְרֵמBא
eְבLֶַחעַבnָהaְַארַמָא.בָרֲעַמaַiֵי,kְLֶzִלאָצְמBַריֵרְבִדְל,רַמaִםָדָאןיֵאריִאֵמי
ריִאֵמיaִַריֵרְבִדְל.הָעLָיִצֲחהֶעBטםָדָאהָדeהְייaִַריֵרְבִדְל,םeלkְאGְוהֶעBט
אָהְו,תָלzְליiֵַעְמeיzְֵרzַקtַיִמaְהָוֲהיkִהNֲֶעַמ,םeלkְאGְוהֶעBטםָדָאןיֵא)ו
יaִַריֵרְבִדְל.LלLָתlִַחְתLaִלLָרַמָאָקְדאָהְו,םִיLְzַףBסaְםִיLְzַרַמָאָקְד
יאַהְו,הָוֲהעaְַרַאְדאbְָלַפaְהָוֲהיkִהNֲֶעַמ,הָעLָיִצֲחהֶעBטםָדָאהָדeהְי
cְרַמָאָקLָלLaְסBףLָלLיֵעָטָקְוtְַלbְָדאLַַקְלאָתֲעnֵיd,יאַהְוcְֵמָחרַמָאָקL
aִִחְתlֵַמָחתLיֵעָטָקְוtְַלbְָדאLַחֲאַלאָתֲעBיֵרd.יִאkַָארַמָא,יִרְמָאְדאaַiֵי,
kְLֶzִלאָצְמBַריֵרְבִדְל,רַמaִטםָדָאריִאֵמיBַמהֶעMֶהe,ַריֵרְבִדְלaִהְייeםָדָאהָד
ףBסBaְאהָוֲהיkִהNֲֶעַמ,eהMֶַמהֶעBטםָדָאמ"ריֵרְבִדְל.eהMֶַמeהָעLָהֶעBט
LְzַאהָוֲהםִיBaִִחְתlַתLָלL,יִמדַחְוpַהיְיeטBַמהֶעMֶהe.ַריֵרְבִדְלaִהְייeהָד
,LֵמָחתlִַחְתBaִאLלLָףBסBaְאהָוֲהיkִהNֲֶעַמ,eהMֶַמeהָעLָהֶעBטםָדָא

דַחְו

לeהָבeליִאBה.ש"כ:תeמָיאLֶHרBכaְַהלַעלeהaָהֶזןֵהB.kֹנBמָמלַע
EיֶרָבcְלַערֵבBע,םeמaBהBNֶעBניֵאLֶםBקָמdaְיֵלתיֵרLָאָליִא,אeה
לkַֹהLֶרeבָסcְ,םeמםBקְמaִאLֶHְלםeמםBקְמןיaֵרָהְזִנןיֵאבLeְו,הBNֶעְו
Lַָקְמ:הֶוcְֶא.ןיִרNְןיִפְצְרַקְמ:]גד"ֶיִלֶרְט.kְִרָפְדLִןַני,aִיִלְכLֶMִיpָויbַqBת

יֵלֲעַבaְלֵבBחcְ,הָרaeַחהBNֶעBניֵאְו
תַהיִמיֵנָתָק.איִההָכאָלְמבַאםיiִַח
zBCִמרַזָגאGאָמְלַא,ןיִפְצְרַקְמלָבֲא
LֶםָדָאaָהeיִאלLָיֵלתיֵרdצְריִקeף
LיִחְכַמטיhִַהLֶיִפְל,רceיִקדיֵבָע
.ףlַַחיִמאָל:dָרֲעַצְמeהָמֵהaְַהתֶא
ןיִפְרNBְו'ינתמ:ףlַַחיִמיִרְבָסןָנaַָרְו
aִִחְתlַתLֵL.ג"עאְוcְלָכLָהָעLִMִתי
dָלֲעןָנaַָררeזbְ,אָיְרLַאָתיְיַרBאcְִמ
cִבָסְויֵעָטאָמְליeַהלַערMְיִעיִב'Lֶאיִה
LִMִיִמֲחַאלָבֲא;תיLִרַמיֵמְליֵעָטאָל,'י
:רezָמe,תיLִיִמֲחאיִהLֶתיִעיִבMְַהלַע
zBןיִלkֵָמָחלL.ניֵאְוBאBלֵכ,cְיֵעָט
,תיLִיִמֲחאיִהLֶתיִעיִבLְלַערeבָסְו
eהיִמeִלNְרBניֵאףBיִרָצCeליִכֲאַמ
רeסָאהָאָנֲהaַףַאתיLִMִלָבֲא;zBְמֶהְבִל
יLְzֵ:תיִעיִבLְםMeִמהָריֵזbְ,ןָנaַָרcְִמ
.תBלeסtְהָדzBלLֶ:ץֵמָחלLֶ.תlBַח
eַבbְֵרָפְמ)זאָרָמLןאַמtַהְניִלְסe:יָהe
בbַלַע:חַסtֶבֶרֶעלָכaְ.תBחepָמ
,תִיaַַהרַהaְהָיָהLֶויָטְס.אaַָטְציִאָה
LֶMַָקְתִמםaְיְוןיִצBLְםיִבaְיָהְו,םָדָאיֵנe
.ןֶהֵמתַחַאהָלhְיִנ:ןָמיִסְלןָתBאןיִאBר
aִִחְתlֵַמָחתLaָאLְַחיִלaֵתיcִנְוןיBלֵט
רeסָאL.cְֵמָחלkָהָמeרְתe:תַחַאָה
לBכLֶiָןַמְזלkָםִיַדaַiָםיLִָדָקדיִסְפַהְל
אָהLֵL.cְתlִַחְתaִןיִפְרNBְו:ןָלְכָאְל
'מג:עַבLְֶלLֵLןיeaֵעָטאeaָריאcַַו
הֶזגַרָה.LֶדֹחaַםִיַנaִLְרֵמBאדָחֶא
רֵמBאםיִדֵעָהןִמדָחֶאְו,Lֶפpֶַהתֶא
aִLְלLָהaֶַדֹחL,דֵעeַקןָתiֶתֶמי.eתיֵב
cִיָהןיeaBאןיִקְדBןָתaְLֶריִקֲחעַבBת
kְַקְלִדnָןָויֵכְו,)חןcְהeLְוeLְלןֶהיֵנBרַמ
aִLְיִלLִאיBaִיִעיִבְר,eְכLֶaְקָדeהֶזיֵאם
רַמָאהֶזְויִנaְLֵהֶזרַמָאLֶדֹחaַםBי
aִLְיִלLִי,LְילַעןֶהיֵנBדיִעֵהדָחֶאםe,
,LֶדBחלBLֶרaeיִעaְעַדָיהLֶfֶאlֶָא
LֶחBֶדLLֶהְואֵלָמרַבָעeְקaַח"רע
aְיBםLְלLִהֶזְו,דָחֶאְוםיLֶרַמָאaִLְםִיַנ
aֶַדֹחLעַדָיaB,הֶזְוLֶרַמָאLְלLָה
.םיLִלLְםBיLaְֶדֹחַהעaְַקeהLֶרeבָס
פ"עא,CָכaְןיִעBטLֵיְוליִאBהְו
Lֶnְצeeִנָאןיeַחְלlֵדֵעתֶאקeןָתkְיֵד
LֶzִַהְללַטְבvִַהתֶאליpֶֶפL,ןיֵאaְניֵדָיe
kַֹחְלַחlְקB:דֵעeןָתaְהָלֵט.cִיֵלאָהְבkָא
Lְzַָרָדְו')גיםיִרָבcְ(ביִתkְאָרְקe,יֵעְטִמְל
אֵהLֶzְ,'ןBכָנתֶמֱאהpִֵהְוzְָרַקָחְו
,ןַניִלְטָקאָל,אָליִאְו;תֶנeeֶכְמןָתeדֵע
ןיִגָרֱהֶנםיִדֵעןיֵאcְ,םיִרeטtְןֵהְואeהְו
יaִLְzֵרֵמBאדָחֶא:הָמָזֲהיֵדְילַעאlֶָא
LָעBכתe'דֵעeַקןָתiֶתֶמי.cְטBהֶע
דָחֶאְוLֵמָחaְרֵמBאדָחֶא:Cָכaְםָדָא
leיִפֲא.הָלֵטaְןָתeדֵעעַבaְLֶרֵמBא

הnַָחעַבLְֶבe:בָרֲעַמדַצְללvֵַההֵוָהחָרְזnִַהדֶגֶנBkְדָיןֵתkְLֶpB,לvֵַהיֵדְילַעןיִבָהְללBכָיְו,ַעיִקָרלBLֶחָרְזִמaְהnַָחLֵמָחְבcִ,הָדeהְייaִַרְל
aְַהְו.בָרֲעַמvֵחָרְזִמדַצְלל:kְLֶzִלאָצְמBרַמ.kְLֶzְְקַדcֵקaְמֲעַתְוםֶהיֵרְבִדBכְמלַעדBןָנzִַריֵרְבִדְל,אָצְמaִריִאֵמי,cִַקְמiֵדֵעםיeתcִLְzְַוםִיLָלL
eַבְמhֵלLֶלLָלLְוLֵֶמָחלL,טםָדָאןיֵאBְוהֶעGאkְלeם;eַריֵרְבִדְלaִהְייeהָד,cִַקְמiֵףַאםיLָלLֵמָחְוL,טםָדָאBיִצֲחהֶעLַָרְל:הָעaִריִאֵמי
,דָחֶאעַגֶרלַעeדיִעֵהםֶהיֵנLֶMְםMeִמ,LלLְָוםִיLְzַלLֶתeדֵעריִאֵמיaִַרםיiֵַקְמcִיאַהְו.אeהןָרLַwְהֶעhBַהְו.םeלkְ)ג(הֶעBטםָדָאןיֵא
cְֲעַמNֶהkִהָוֲהיaְיִמtָקzְַרzֵיeַעְמiֵליzְתָל,aִָתָאיִציdLֶלLְִנiָהkְLֶַהMְיִלLִתֶסֶנְכִנתי,eLְןֶהיֵנkָCדיִעֵהe,cְיאַהcְרַמָאLְzַםִיaְסBףLְִנiָה
,ןֶהיֵניaֵקleיִחLֵיְו,רַמָאָקםִיLְzַתlִַחְתaִםִיLְzַרַמָאָקcְיאַהאָמְליcִ,הָתְיָהCָכְלןָתָנוLֶkַeַָעֵדBייִמ,Cיֵרtָןnַָקְלe'.eכרַמָאָקcְיאַהְו,רַמָאָק
LֵמָחaְיאַהְוLלaְLָיאַהרַמָאיkָCkְִליִה.הָעLָיִצֲחתeעָטaְןיִלzBהָדeהְייaִַריֵרְבִדְלe:ןיִנָרLַwְןֵהיֵרֲהתeעָטaְןיִלzBןיֵאריִאֵמיaִַרְלeליִאBהְו
.הָעLָיִצֲחהNֲֶעnַַהןִמהָעָטןֶהֵמדָחֶאלָכְו,Lֵמָחתlִַחְתaִהֶזְו,LלLָףBסaְרַמָאהֶזְו,'eכעaְַרַאְדאbְָלַפaְהָוֲהיkִהNֲֶעַמcְ,תֶמיiֶַקןָתeדֵע
eַקְלnֵיdtָיֵרCיֵלd,ַהְמיִכיֵהcְרָצְלןַניִרeדֵעיֵפeרַמיֵמְלןָלהָוֲה,ןָתcְיאַהaִִחְתlַתLָלLיאַהְורַמָאָקaְסBֵמָחףLֵיְו,רַמָאָקLיִחleקbָדBל
aֵכְו,ןֶהיֵניelֵעָטאָליאַהיe,דֵעקֵלָחֵתְוeַנְוןָתvִַהתֶאליpֶֶפL:ִמדַחְוpַהיְיeַמיֵעָטאָקMֶהe.םִאaְסBףLְzַיאַה,הָוֲהםִיcְרַמָאָקLָלLaִִחְתlַת
LָלL,ַמיֵעָטאָקְוMֶהe;יִאְוaִִחְתlַתLָלL,יאַהcְרַמָאָקLְzַםִיaְסBףLְzַַמיֵעָטאָקְו,םִיMֶהe:ַריֵרְבִדְלaִהְייeֲעַמ.הָדNֶהָוֲההaְסBף

LָלL

לBLֶנBרְסֶחaְעַדָיהֶזרַמיֵמְלמ"הcַה"הְו.LֶדֹחלBLֶרaeיִעaְעַדָיהֶז
leִאהָמe,א"ָביִרהLְָקִהְו.הָיָהרֵסָחרַבָעLLֶֶדֹחcְעַדָיאGהֶזְוLֶדֹח

תeדֵעל"הְוLֶדֹחלBLֶרaeיִעaְיִעְדָיeהיְיַוְרַתcְיֵדֲהָסיֵנָהaְןַניִקיְיָד
ג"עא.eCמָסCaְיֵרtָיִכָהcְ,אָקיֵפqְִמלBטְקיִנְוםeקיֵנCיֵאְו,תLֶֶחְכeמ
cִֶפְב'aֵסןBטס'ְדֶהְנַס(רֵר.(cָאָכָהֵמקיֵי
cְרeaָָניִאְדאLֵיֵעָטְדיִדיִבֲעיaְיִעaeאָר
קcְֵקַדְנםִאדיִסְפpַהַממ"מ,אָחְרַיְד
aָל"יְו.םֶה,cְןַניִקיְיָדאָכָהaְהeLַtִרי,
kֵןָויcְLָהְליִליְיeaְיהֶזיֵאBיִמָקְו,םkַeְיִנו
לkִָמe.עַדָיאGהLֶfֶמ"ש,דָחֶאםBיְל
)םLָ(רֵרBסןֵבaְַחיִכBמריLַtִםBקָמ
יֵניִדaְאeaָררַתaָןַניִלְזָאcְאָכָהֵמ
;אָחְרַיְדאָרaeיִעaְיֵעָטאeaָרְד,תLBָפְנ
cְיִלְזָאאָליִא'aָררַתeaָא,kֵןָויLֶfֶה
דiִָמ,הLָלaִLְרֵמBאהֶזְוםִיַנaִLְרֵמBא
םBיְלםיִנוeְַכְמרַדֲהיִכְו,ןיLִָחְכeמל"ה
אָהcְ,עַדzֵ.דיbִַמeרֵזBחל"הדָחֶא
'הaְרֵמBאדָחֶאְו'גaְרֵמBאדָחֶא
םBיְלםיִנוeְַכLֶnְפ"עא,הָלֵטaְןָתeדֵע
יֵנeaִLְעָטcְןַניִרְמָאאָלְו,דָחֶא
יLֵָניִאeעָטאָליֵרaeיִעיֵרְתִבcְ,םיִרaeיִע

:דיbִַמeרֵזBחeהְלןַניִבLְָחְו

,ת"אְו.תBעLָיaִLְzֵרֵמBאדָחֶא
leיִא,תֶמיiֶַקןָתeדֵעיאnַַא

םִיLְzַרַמָאָקְדאָה,יֵדֲהָסיֵנָהaְןַניִקיְיָד
aִיִחְתlַתLְzַקל"הְו,םִיBץֵנָהםֶד
רַמָאְדkִ,הָלֵטaְןָתeדֵעְו,הnַָחַה
םֶדBקהiִָנLְהָעLָתlַיִחְתcִ.)טןnַָקְל
םBיaְםָדָאCַלֲהַמcְ,אeההnַָחַהץֵנָה
תBלֲעֵמe,ןיִליִמ'מןֵהLֶ,הָסְרtַרNֶֶע
]ד'הCַלֲהַמהnַָחַהץֵנָהדַערַחMַַה

ןnַָקְל(אֵמָטהָיָהLֶיִמaְרַמָאְדkִ,ןיִליִמ
,ל"יְו.הָצֱחֶמeהָעLְָלהֶלBעהֶזְו,):גצ
kְLֶfֶאהBקרֵמBַחַהץֵנָהםֶדnָהֶזְוה
ןיִקcְְקַדְמcִ,הnַָחַהץֵנָהרַחַאְלרֵמBא
aְעָטאָל,ץֵנָהeָניִאLֵיֵנָהלָבֲא;יGא
םָדָאיֵנaְןיֵאְו,תBעaְLָאlֶָאeקcְְקִד
aְןיִאיִקaְLָעBת,eבְסeןיִרLֶַהMְִנiָה

:הnַָחַהץֵנָהרַחַאהָליִחְתִה
אlֶָא

טפשמןיע
הוצמרנ

ץמח'להמא"פ'יימאופ
ןיואלגמסטהכלההצמו
גמת'יסח"ואע"שוטוע

:אףיעס
תודעתוכלהמב"פ'יימבזפ

ל'יסמ"חע"שוטד'לה
:זףיעס

:ההכלהםשגחפ

=
לאננחוניבר

ןנירמאימהדוהייברלו
יאדונוממלעלוהבםדא
דבעמליתאאדחבהילתירש
ב"פבבוטםויבןנתהואבוט
ןידרקמןיארמואהדוהי'ר
השועשינפמבוטםויב
םימכחוןיפצרקמלבאהרובח
אלףאןידרקמןיאםירמוא
דוריקוהזיאאינתהוןיפצרקמ
והזיאוהרובחןישועוםינטק
ןישועןיאוםילודגףוצרק
ומכדוריק'יפ.הרובח
אבניאןוגכשמרןהוםיעלות
ןיאוהמהבהרשבבןיכשונש
רשבמםינטקהןידירפמ
הרובחתיישעבאלאהמהבה
ןיפלושןיאשאכלאהןוגכ
ישוקבאלארעשהןמהתוא
תארקנםילודגהתדרפהלבא
הדוהי'רריתההנהוףוצרק
]ששח[)ריתה(אלוףוצרקה
ונוממלעלוהבהזשךותמ
אמשףוצרקהולריתתשןויכ
'יקרפו.דוריקאוההשעי
התמאלדדוריקיבגםתה
הזהשמרהתכישנמהמהבה
תיאדאוהאמלעבארעצלבא
הדוהייבררזגאלהיל
דוריקדדוריקוטאףוצרקה
הילדיבעדרשפאימנ
יבגאכהלבא.אתרואל
םוקמבהילתירשיארוכב
ןויכםומובןישועןיאש
יתאונוממלעלוהבאוהש
ובןישועשםוקמבדבעמל
ףלחימדימנץמחו.םומ
'ררזגאיהתפהלוכדהצמב
אלדדוריקבףוצרק.הדוהי
ינהו'ילודגינהדףלחימ
'ר'ינתמ:רזגאלםינטק
לכןילכוארמואהדוהי
שמחלכןילותועברא
'יפ.ששתלחתבןיפרושו
יתאאמלידהדוהי'רשייח
תיעיברהעשןיביעטמל
ןירדהנסבםתהןנת:תיששל
םיתשברמואדחאה"פ
השלשברמואדחאושדחב
םויבםהינש'יפתמייקןתודע
רמואהשאלאןידיעמדחא
אציששדחהשעדויםינשב
השלשרמואהוהיהרבועמ
אציששדחהשעדויהיהאל
ולבשחמאלאהיהרבועמ
סנכנששדחהןמםישלשםוי
דחא.השלשרמאךכיפלו
דחאוםויבתועשיתשברמוא
.תמייקןתודעשלשברמוא
רמואדחאושלשברמואדחא
הדוהי'רהלטבןתודעשמחב
יתאו.תמייקןתודערמוא
אנשיללוהנימקואוייבא
ןיאמ"רירבדלהידידאמק
ירבדלםולכאלוהעוטםדא
יצחהעוטםדאהדוהי'ר
הילידארתבאנשיללו.העש

י"שריטוקיל=
ר"יילירטשיא.ןידרקמןיא
היניששלזרבלשתררגמב
.ןיפצרקמלבא.תוקד
תוסגהיניששץעלשתררגמב
.].גכהציב[הרובחהשועןיאו
אלו.ששתלחתבןיפרושו
אוהשעבשתלחתדעןיתמי
םדאשיפלהרותהןמרוסא
הדוהי'ר.העשבהעוט
ןאכמרתויםדאהעוט.רמוא
הריבעהןמקחרתהלךירצו
עבראףוסמלכאיאלורתוי
ןילכואאל.ןילות.הלעמלו
ךירצןיארמולכןיפרושאלו
לכותמהבלאוהליכאמוףורשל
ליעל[לכאיאלאוהלבאשמח
לע.אבטציאהבגלע.]:ד
הזש.]:גיןמקל[שממאסכה
.שדחלשורובעבעדוי
ח"רואלמרבעששדחהיהש
רובס'גברמאשהזוא"לםויב
ח"רבשחורסחרבעששדחהש
יבר.].טסןירדהנס['לםוימ
ןתודערמואהדוהי
שיניאיעטיאהילוכד.תמייק

.].מםש[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

גקרפתוידע[.גכהציב)א
א"עםשהציב)ב,]ביהנשמ
,]בקרפהציבדאתפסות[
,.אכןמקל:דליעל)ג
ןירדהנס)ה,םש)ןמקל()ד
,]:מןירדהנס[)ו,].טס[.מ
.ב"עבי)ט,.בי)ח,:גי)ז

ח"בהתוהגה=
שדחבהשלשב'מג)א(
דחאוםש)ב(:תמייקןתודע
'רהלטבןתודעשמחברמוא
ירבדתוביתול"צכרמואהדוהי
י"שר)ג(:קחמנריאמ'ר
העוטםדאןיאריאמיברלה"ד
:ןרקשהעוטהוםולכאלו

ס"שהןוילג=
ל"ק.ףוצרקיבגש"מו'מג
אהדןנברדקראוהרודיקאה
ר"פיוהאלוןיוכתמוניא
רמאדהציבב'ידהלראובמכ
רוסאמ"אשדדהימעטלי"ר
אהדןנברדרוסיאקריוהכ"או
ה"ד'ותבב"עאמףדתבשב
וניאשרבדי"רלדובתכ'חימ
כ"כוןנברדיוה'בשבןיוכתמ
כ"כוב"עדלףדאמויב'ות
ה"דב"עאכקףדתבשבי"שר
רזגאלה"שמןכםאוומותיפל
רודיקדרודיקוטאףוצריק
ץמחבלבאןנברדאוההיפוג
'יירואדיוהדלכאיאמשןנירזג
י"הזעביתאצמז"חא.ג"עצו
אמויםינשי'סותבןכושקהש

:ב"עדלףד

םינויצותוהגה=
אתיאןכוןידרקמל"צ[]א
ןכוביהנשמגקרפתוידעב
הנשמבא"עגכהציבב
אתיאןכוךורעבןכוארמגבו
בקרפהציבדאתפסותב
:)ןוילג(]ט"יותבאוהןכו
אתיאתוינשמבשהנשמב[]ב
)ןוילג(]ט"יותהסרגןכוגג
:ב"עגיןמקל'מגב'יעו
םעהמהבתורעשקורסל]ג
והילאתונשה]ד:לזרבקרסמ
'יעו)ש"ייע,ש"שר('דהיגה

:ח"לצ
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