
.יםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

.ןַניִרְמָאיִמאָתיְיַרBאcְץֵמָחaְ,ןָנaַָרcְהָמeרְתaִ)א
,איִהןָנaַָרcְ,אָתיְיַרBאcְץֵמָחתַקיִדheaְַא
.dיֵליbִַסאָמְלָעaְלheיִבaְאָתיְיַרBאcְִמcְ)ב
,ןיִקeדaְםיaָzִ'בויָנָפְלeץֵמָחלLֶדָחֶארaeִצא
לָעיאַהְליִאןַניִעְדָיאָלְו,לַקeLְרaְָכַעאָתֲאַו
יֵנLְ,ןַנְתcִ)ג.ןיִליִבLְיֵנeLְניְיַה,לָעיאַהְליִא
LְהָטדָחֶאְואֵמָטדָחֶאןיִליִבBַלָהְו,רCaְדָחֶא
יִנCaַMֵַלָהְוBריֵבֲחאָבe,תBרָהְטהNָָעְוןֶהֵמ
eלֲאLְִנםִא,רֵמBאהָדeהְייaִַר,תBרָהְטהNָָעְו
;ןיִרBהְט)ד,BמְצַעיֵנְפaִהֶזְוBמְצַעיֵנְפaִהֶז
Lְןֶהיֵנaְַר.ןיִאֵמְט,תַחַאתַבaִייBאיֵסBרֵמ,aֵןי
kָCeןיֵבkָCיִאְו,אָבָר]ארַמָא.ןיִאֵמְטzֵַראָמיaִי
הֶזaָ,ןיִאֵמְטלkַֹהיֵרְבcִתַחַאתַבaְב,ןָנָחBי
אlֶָאeקְלְחֶנאG,ןיִרBהְטלkַֹהיֵרְבcִהֶזרַחַא
aְִהְלאָבMָריֵבֲחלַעְוויָלָעלֵאB,ַרaִייBיֵס
dיֵליnֵַדְמהָדeהְייaִַרְו,תַחַאתַבְלdיֵליnֵַדְמג
eניְיַה,לָעאָלקֵפָסלָעקֵפָס.הֶזרַחַאהֶזְל
aִהָעְק,eלְפִבeְגzַָרְוא"רְדאaַָה,ןַנְתִד)ה.ןָנpִסָנְכ
הֶדaְNָהָאְמeטְוםיִמbְLַָהתBמיaִהָעְקִבְל
tְלBְכַלָה]בדָחֶארַמָאְו,תיִנzִיaַnָקBַהםlָז
אGםִאְוהֶדdNָָתBאaְיzְִסַנְכִנםִאַעֵדBייִניֵאְו
הָיָהLֶ.ןיִאnְַטְמדםיִמָכֲחַורֵהַטְמא"ר,יzְִסַנְכִנ
עbַַמקֵפְס,רBהָטהָאיaִקֵפְס,רֵמBאא"ר
אzְָגeלtְ,חLְkַַאאָלְוקַדְבeלָע.אֵמָטהָאְמeט
,רֵמBאריִאֵמיaִַרהָיָה,ןַנְתcִ)ו.ןָנaַָרְומ"רְד
kָלcָרָבLֶaְטתַקְזֶחeעְל,הָאְמBהםָלeא
aְטeתָאְמBדַעLֶiִeְָלעַדEַהheאיִהןָכיֵההָאְמ.
BאעַלֶסְלַעיLֶnַbִדַעקֵדaB,םיִרְמBאםיִמָכֲחַוה
אzְָגeלtְ,חLְkַַאְוקַדְבeלָעו.הָלeתaְעַקְרַקְל
cְַרaִז.ג"בשרְוי(cְאָיְנַת,NָהֶדLֶpֶדַבֱאaָd
,רֶבֶקaָdאָצְמִנ.אֵמָטdָכBתְלסָנְכpִַה,רֶבֶק
רֶבֶק,רֵמBאיִנֲאLֶ;רBהָטdָכBתְלסָנְכpִַה
LֶהדַבָאeרֶבֶקאLֶpִאָצְמ.cִַריֵרְבaִג"בשר.י
'טַחיpִִה.kelָdהֶדOַָהלkָקֵדaָיzִ,רֵמBא
eיאָצָמ',tְלeְגzַָרְדאaִַרְויaָח.ןָנ(cְאָיְנַת,
יִנLֵרNֲֵעַמeןיelִח,םִיַתאָמאָצָמeהֶנָמַחיpִִה
לkַֹהז,א"כחַו.יaִַריֵרְבcִ.הֶזaָהֶזןיִבָרBעְמ
.אָפיֵסeניְיַה,עzֵLַאָצָמe'יַחיpִִה.ןיelִח
חepָמהֶנָמ,הֶנָמאָצָמeםִיַתאָמַחיpִִה,אָיְנַתcְ)ח
eמהֶנָמehָל.cִַריֵרְבaִַהח,א"כחַו.יkֹחלelִןי.

ַחיpִִה

aִרְתeהָמcְַרaָןָנ.aַfְַהןַמfֶלָעיאַהְליִאְולָעיאַהְליִאןַניִעְדָיאָלְו:ה.
ןַנְתִדאָהֵמ.ןיִליִבLְיֵנeLְניְיַה:אָליִאeהיְיַוְרַתְלהָקיִדaְןַניִכְרְצַמיִא
bַaֵיLְיֵנLְניִצָמןיִליִבeְפיִמְלLַמרֶבֶק.אֵמָטדָחֶא:טehָלaBְחָרְלaB
eַמְמlֵתֶאאkelB,עןיֵאְוBרֵבaBLֶHַלָהְו:ליִהֲאַיאCָעְוNָרָהְטהBעַגָנ.ת
aִרָהְטBרַחַאתkָC:ַלָהְוCaַMֵי.יִנBןיִעְד
,הֶזCַלָהאGהֶזCַלָהLֶליִבLֶaַMְןֵה
cְַהLְzַָואcַםִא:אֵמָטןֶהֵמדָחֶאיא
יֵנְפBaִקֵפְסםָכָחְלדָחֶאלe.kָלֲאLְִנ
לBכָיןיcִתיaֵןיֵאְו,רBהָט,Bמְצַע
הָאְמeטקֵפְסaִ)טןָלאָמיְיַקְדB,kִאnְַטְל
aִקֵפְסר"הרBהָטBםִאְו.רaָאeaְתַב
eנָלLֵיתַחַאהָאָרBהְבeליִאBה,תַחַא
eנָלרLְָפֶאיִא,ןיִרBהְטBאןיִאֵמְטרַמBל
דָחֶאָהיֵרֲהLֶ,םzֶַאםיִרBהְטםֶהָלרַמBל
kָCןיaֵרֵמBאיֵסBייaִַר:אֵמָטיאcַַו
eןיֵבkָCןיִאֵמְטbָןַניִסְר:aָהֶזרַחַאהֶז
cִַהיֵרְבkֹהְטלBפ"עא.ןיִרLֶkָדָחֶאל
יLֶlִהNֲֶעnַַההָיָהekָCניֵנָפְלרֵמBא
לַעאlֶָאלָאLְִניִניֵאלָבֲא,יִריֵבֲחלLְֶו
.Bריֵבֲחלַעְוויָלָע:יַלָעאֵהzְהַמיִמְצַע
יnֵַדְמיֵסBי'ר:eניֵנLְלַעאֵהzְהַמ
ןֶהיֵנLְןיֵאLֶפ"עאְו.תַחַאתַבְלeהְל
,ןֶהיֵנLְִלתַחַאהָאָרBההzַָאCיִרָצEיֶנָפְל
יֵרֲהַו,םzֶַאןיִרBהְטBאםzֶַאןיִאֵמְטBא
'ר:םzֶַאןיִרBהְטרַמBללBכָיהzַָאןיֵא
ליִאBה.הֶזרַחַאהֶזְלeהְליnֵַדְמהָדeהְי
BלןיִביLְִמ,דָחֶאאlֶָאלֵאLBןאkָןיֵאְו
,אeההָאיaִקֵפְסיֵרֲהLֶ,הzַָארBהָט
eמְצַעֵמBןיִבָיLֶריֵבֲחףַאBkָמBהe.לָבֲא
kְLֶMְןֶהיֵנLBןיִלֲאaְתBCkְיִדיֵדaeר,
יaֵַגְו.דָחֶאkְןֶהיֵנLְִלביLִָהְלהzַָאCיִרָצ
aָzִַנםיnֵםִא,יaָאeִלLְאBמְצַעְלהֶזלB
דַחלָכְלdיֵלןַניִרְמָא,Bמְצַעיֵנְפaִהֶזְו
תַקיִדְבcִןָויֵכcְ,קcBְבִלCיִרָצהzַָאיִא
ןַניִרְמָאְואelָקְלןַניֵלzָןָנaַָרcְץֵמָח
,eאaָתַחַאתַבaְיִאְו;רezָמBקֵפְס
Lְןיִכיִרְצןֶהיֵנaְקֵפָסלָעקֵפָס:הָקיִד
,רֵצָחaֶץֵמָחלַטLֶpָרaְָכַעהָאָר.לָעאָל
סַנְכִנםִאַעֵדBיןיֵאְו,קeדaָתִיaַַהְו
תBדNָהaְֵרַה.הָעְקaִ:סַנְכִנאBGא
תBמיaִ:הָעְקaִיִרְקדַחַיםיִכeמqְַה
דיִחiַָהתLeְרהָעְקaִאָיְוָה.םיִמbְLַָה
ןיֵאְועַרfֶַהחַמָצרָבLֶkְיֵנtְִמ,הָאְמeטְל
)יל"יקְו,dָלסֵנkָיִלםָדָאלָכְלתLeְר

BקֵפְסדיִחiַָהתLeְרaִהָאְמeטקֵפְס
תַחַאaְרַמBלkְ.תיִנBלtְהֶדaְNָ:אֵמָט
לָכְו,איִהBזיֵאeaְנָאןיִעְדBיְו,תBדOַָה
NְָוהֶדNָסְמהֶדeiֶתֶמיaִָהיֶרָצְמ:
aַnָקBַהםlָז.aְזהָעְקִבB:םיִמָכֲחַו
הָאְמeטקֵפְסdיֵלאָיְוָהcְ.ןיִאnְַטְמ
aִַרְו.י"הרaִָחאָלרֶזֶעיִלֱאיLֵָלביd
ליִהֱאֶהםִאַעֵדBיBניֵאלָבֲאהֶדOַָלסַנְכִנןkֵםִאאlֶָאהָאְמeטקֵפְס
ןָנaַָרleיִפֲאםיaָzִיaֵַגְו.אָקיֵפְסקֵפְסdיֵלהֵוָהאLְzַָהלָבֲא,אGםִא
סַנְכִנרaְָכַעָה.לָע:אelָקְלןַניֵלzָןָנaַָרcְץֵמָחתַקיִדְבcִןָויֵכcְ,]גeדBמ
תַקְזֶחLֶaְרָבcָלkָ:חLְkַַאאָלְוויָרֲחַאתִיaַַהלַעaַקַדָבe,eניֵנָפְלתִיaַַל
eקְדaָ,ןיִרBהְטןיlִַגיֵנLְםִעבֵרָעְתLֶpִאֵמָטלbַ,הcִָנתֶכqֶַמaְ.הָאְמeט
ןָאָצְמeםִיַנLְ;םיִאֵמְטםִיַנeLְרBהָטאeה,רBהָטאָצְמִנְוןֶהֵמדָחֶא
ןkelָ,םיִרBהְטןָאָצְמeןLְzָָלLְ;אֵמָטיLִיִלMְַהְוןיִרBהְטןֵה,ןיִרBהְט
םָלBעְל,הָאְמeטתַקְזֶחLֶaְרָבcָלkָ,רֵמBאריִאֵמיaִַרהָיָהLֶ.םיִאֵמְט
,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו.איִהןָכיֵההָאְמeטEְלעַדLֶiִeָדַעdָתָאְמeטaְאיִה
aBקֵדaַwַחְועַקְרBדַערֵפLֶiַbִאעַלֶסְלַעיBעַקְרַקְלaְתeהָלLֶHהָזָזא
רaְָכַעןַניִרְמָאריִאֵמיaִַרְלleיִפֲאץֵמָחתַקיִדaְיaֵַגְו.)כdָלָטְנeרaְָכַעאd,aָָלָטְנeבֵרBעאaָםיִרְמBאְוןיִלzB,אָצָמאGםִאְו;םָלBעְלdָמBקnְִמ
םִאאיִהBזםִאַעֵדBיBניֵאְו,הָסeרtְחLְkַַאְוויָרֲחַאתִיaַַהלַעaַקַדָבeeניֵנָפaְרaְָכַעָהסַנְכִנ.חLְkַַאְוקַדְבeלָע:ןָנaַָרcְץֵמָחתַקיִדְבd,cִָלָכֲא
רNֲֵעַמלLֶ.הֶנָמַחיpִִה:aָdדeבָאָהרֶבֶקeהֶזיִאַעeדָיןיֵאְו,ןַמְזרַחַאְל.רֶבֶקaָdאָצְמִנ:BמBקְמןָכיֵהַעeדָיןיֵא.רֶבֶקaָdדַבָא:ואָל
Lֵעְמ:יִנBןיִבָר.eםיִעָלְסאיִבֵמaְLָאְוהֶנָמהֶוBרֵמ,kָקָמלBםLֶעְמןֵהBֲעַמתNֵרLֵחְמןֵהיֵרֲהיִנelַָהלַעםיִלqְַהםיִעָלlָלe,eהֶלֲעַמ
קcBְבִלCיִרָצְו,ןאkָןָניֵאַחיpִִהLֶ)יnֵַנ(עzֵLַַהןָנaַָרְל,יnֵַנץֵמָחיaֵַגְו.ןֵכיֵרֲחַאeאְבeהleֵאְו,לhִַנהֶנnַָהLֶ.ןיelִחלkַֹה:םִיַלeLָריִלםיִעָלqְַה
kַָהלaַתִיLֶnָרְרֵגאeחםeְלcBֶעָהְו,תNֶַהרpִאָצְמBיִאתLןָאיִבֱהרֵחַאkָניְיַה:ןאeַרְל.אָפיֵסaִריִאֵמ(י(]cְַההֶז]רַמָאpִהֶזאָצְמeןִמדָחֶא
:םיִנLBאִרָהןִמ'אןאkָןיֵאLֶ,ןkelָרַחַארfֵַחְלCיִרָצןָנaַָרְלe;הָדeבֲאָההָסeרtְַהלַעאlֶָארfֵַחְלeקcBְבִלצ"איnֵַנאָכָה,םיִנLBאִרָה

תִיaַַה

רַמָאָקאָלְותBרָהְטטַקְנִדאָה.תBרָהְטהNָָעְוןֶהֵמדָחֶאCaְַלָה
תַקְזֶחeaְהְלןַניִמְקBמcְבbַלַעףַאיֵרְבַגְלcִםMeִמ,רBהָטםָדָא

זָאcְ,הָמeרְתaִםֶהיֵנeLְעbְִיאLֶH,הָאfַָהְוהָליִבְטeהְלןיִכיִרְצַמםיִרBהְט
דָחֶאaְםֶהיֵנeLְעְגָנםִאְו;]דהָתיִמaְלֵכBאָהְותיִאcַָוהָאֵמְטהָמeרzְַה

:)לביiַָח,cָLְקnִַלסַנְכִנְו

aְהֶאְרִנ.םיִאֵמְטה"דתַחַאתַב
cְניְיַהeִמcְַרaָןָנ,cְִמcְאBָתיְיַר'
:םיִרBהְטתַחַאתַבaְ'יִפֲא

.הָעְקeaִניְיַהלָעאָלקֵפָסלָעקֵפָס
zֵַמיdהָמ,י"ִרְלLָיֵיCַדְלneיֵי

קֵפָסאlֶָאאkָיֵל'יִפֲאאָכָהcְ,הָעְקִבְל
ןַניִרְמָאְדkִ,קeדaָתַקְזֶחַאאָמְקBאדָחֶא
קֵפְסִלBתBאהnָיcִליֵעְלe.)מליֵעְל
יnֵַדְמאָכָהְו,םיaִַרָהתLeְרaִהָאְמeט

:דיִחiַָהתLeְרaִהָאְמeטקֵפְסִל

קֵפְסִבcְי"ִר'יtֵ.רBהָטהָאיaִקֵפְס
ת"רLֵריtֵןֵכְו,יִגיִלtְאָקיֵפְס

aְַמqֶז"עתֶכtֶקֶרaָאָרְת)cַעף.(,
הֶאְרִנְו.א"עaְםLLֵָריtֵי"Lִַרלָבֲא
רֵהַטְמcִרֶזֶעיִלֱאיaִַרְדאָמְעַטcְ,י"ִרְל
aִִמ,אָקיֵפְסקֵפְסMeםcְןַניִרְמָגאָל
אlֶָאדיִחiַָהתLeְרaִאnֵַטְלהָטqBִמ
יֵקיֵפְסיֵרzְלָבֲא,הָטBסkְתַחַאאָקיֵפְס
'יִפֲאןיcִַהןִמcְןָויkֵ,יִרְבָסןָנaַָרְו.אָל
aִרֵהַטְלהָיָהתַחַאאָקיֵפְס,cְאBאָמְק
אeה,אֵמָטיִכָהleיִפֲאַו,הָרֳהָטתַקְזֶחַא

:)ניֵקיֵפְסיֵרְתleaִיִפֲאןיcִַה

'רְדאzְָגeלtְחLְkַַאאָלְוקַדְבeלָע
מ"רְל'יִפֲא,dַמיzֵ.ןָנaַָרְוריִאֵמ

cְעְלרַמָאBאיִהםָלaְטתַקְזֶחeהָאְמ
לַעNeֲעLֶpַתBרָהְטִלpָdיִמאָקְפָנְו,'eכְו
bַaָאָכָה,ויbַaֵיaְהָקיִד,kֵןָויLֶaְָוקַדGא
קcBְבִלeהeכיִרְצַיםִא,הNֲֶעiַהַמ,אָצָמ
tַםַעLְִנiַָנהnֵיGַרְו.אָצְמִיאLִ"יtֵֵריL,
cְַכַערַמיֱא]הרַמָאריִאֵמ'רְל'יִפֲאaָר
אlֶָאBניֵאץֵמָחתַקיִדְבd,cִיֵלְכַא
רַמָאאָיְדֶהaְאָהcְ,הLֶָקְו.ןָנaַָרcְִמ
tְלeְגzַָרְוריִאֵמ'רְדאaָל"יְו.ןָנ,cְיֵריְיַמ
aְLֶHאaִhְָלd.רַמָאָקְו,cִאָלריִאֵמ'רְל
יֵוָהְוחLְkַַאאָלcְןָויkֵ,הָקיִדְבaִיbִַס
aִואָלקֵפְסcְ'Gִיאnָיִרָצְו,'אֵצCַבְלhְלB.
יִריְיַאאָלcְ,ריִאֵמיaִַרְלleיִפֲאיbִַסְו
לָבֲא,אָתיְיַרBאְדהָאְמeטקֵפְסaִאlֶָא
:יִרLְןָנaַָרcְץֵמָחתַקיִדְבcִאָכָה

הֶזםיִבָרBעְמיִנLֵרNֲֵעַמeןיelִח
aָה"פ.הֶז,Lֶiָםיִעָלְסאיִב

aְLָאְוהֶנָמהֶוBרֵמ,kָקָמלBםLֶהeא
לַעםיִלelָחְמeיְהִייִנLֵרNֲֵעַמתBעְמ
eהיְיpַיִמcְ,ןLkֵֵריtֵםpִָחְבe.eלlַָהתBעָמ
תBעְמרeעיLִחwַיִללBכָיהָיָהeהיְיַפeג
,רNֲֵעַמתBעְמleֵאםִא,רֵמBאְו,רNֲֵעַמ

א"ָביִרְו.leֵאלַעןיִלelָחְמןֵהיֵרֲהןֵהLֶםBקָמלkָ,ואָלםִאְו;בBטיֵרֲה
מ"ב(בָהfַָהקֶרֶפְבe,םיִעָלqְַאלlֵַחְללBכָיCיֵאcְ,י"LִַרeLריֵפְלהLְָקִה
cַַאאָעְביִטרַמָא).המףhִַחְמאָלאָעְביlְְו.ןיִלLָםtִֵה:)ס'יpִֶעַחיNֶר
eאָצָמzֵLַעtְלeְגzַָרְדאaִַרְויaָןָנ.cְַרaִיֵמְעַטְליd,cְהרַמָאeרֶבֶקא
LֶהדַבָאeרֶבֶקאLֶpִןָויֵכְו,אָצְמLֶnְָבִלצ"אדָחֶאאָצcBק,eַרְלaָדַעןָנ
Lֶnֶָע]ואָצNֶר,kִה"פְד.eיֵריְיַמLֶkַָהלkִkָרBְקתLeהֶזםיִרaָהֶז,ceאָיְמ
םיִסיִכaְתֶקBלֲחַמ,ןַניִרְמָא):יףcַ(הָציֵבְדק"פְבcִ.ןָנaַָרְויaִַרְדאzְָגeלְפִד
הֶזןיִבָרBעְמש"עמeןיelִחלkַֹהיֵרְבcִ,םיִרLeְקןיֵאkְLֶלָבֲא;םיִרLeְק
aָלַעףַאְו.]זהֶזbַבcְַהLְzָלְתִלןיֵאאBתaְְכַעaָםיִר,zָןַניֵלaִַטְקpִםי:

ַחיpִִה
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :י

אzְָגeלtְ,תֶרֶחַאתיִוָזaְאָצָמBeזתיִוָזaְַחיpִִה
,תִיַבaְדַבָאLֶםcBְרַק)א,אָיְנַתcְ.ןָנaַָרְוג"בשרְד
סַנְכִנאֵמָטםָדָא,רֵמBאיִנֲאLֶ;אֵמָטתִיaַַה
יִנֲאLֶ;רBהָטתִיaַַה,רֵמBאג"בשר.BלָטְנeםLְָל
תיִוfִָמBלָטBLֶpְא,חַכLְָורֵחַאְלBליִאLְִה,רֵמBא
רַכcְןאַמתיִוָז.חַכLְָותֶרֶחַאָהתיִוaַfַָחיpִִהְוBז
Lְיָמd.ַחqeַחְמיֵרqְְרַקא,יֵנָתָקיִכָהְואָרcBם
Lֶדַבָאaְַה,תִיַבaַאֵמָטתִי;LֶאיִנֲאBםָדָא,רֵמ
BזתיִוָזBaְחיpִִהBLֶא.BלָטְנeםLְָלסַנְכִנאֵמָט
eאָצְמBaְַה,תֶרֶחַאתיִוָזaַאֵמָטתִי;LֶאיִנֲאBרֵמ,
BחיpִִהְוBזתיִוfִָמBלָטְנeםLְָלסַנְכִנאֵמָטםָדָא
aְאג"בשר.תֶרֶחַאתיִוָזBַה,רֵמaַהָטתִיBר;Lֶיִנֲא
תיִוfִָמBלָטBLֶpְא,חַכLְָורֵחַאְלBליִאLְִה,רֵמBא
רaְָכַעב,אָבָררַמָא.חַכLְָוBזתיִוָזaְַחיpִִהְוBז
,ןיִרeריtֵאָצָמeויָרֲחַאסַנְכִנְו,ויִפaְרkִָכְוסַנְכִנ
רaְָכַעלkBLְֶרcַןיֵאLֶיֵנtְִמ,הָקיִדCaְיִרָצ
,BדָיaְרkִָכְוסַנְכִנקBניzִג,]אאָבָררַמָאְו.רֵרָפְל
יֵנtְִמ,הָקיִדaְצ"א,ןיִרeריtֵאָצָמeויָרֲחַאסַנְכִנְו
LֶcְַרkBLֶלzִניBרֵרָפְלק.aְָכַע,אָבָריֵעaָר
,ויִפaְרkִָכְואֵצBירaְָכַעְו,ויִפaְרkִָכְוסָנְכִנ
יאַהeניְיַהְולָעcְיאַהeניְיַהןַניִרְמָאיִמ.eהַמ
cִא,קַפְנBהאָניִרֲחַאאָמְליִדeםִא.אzִאָצְמ
,קַפְנcִיאַהeניְיַהְולָעcְיאַהeניְיַהדרַמBל
רBחLָרaְָכַעְו,ויִפaְרkִָכְוסָנְכִנןָבָלרaְָכַע
אָניִרֲחַאיאcַַויאַה.eהַמ,ויִפaְרkִָכְואֵצBי
ל"תאְו.dיpֵיִמdֵיְמְרַאיֵיeמְרַאאָמְליִדBא,אeה
רkִָכְוסָנְכִנרaְָכַע,יֵדָדֲהֵמיִלְקLָאָלםיִרaְָכַעה
aְחְו,ויִפeְלcָיהBִכְוהָאְצkָרaְהַמ,ָהיִפe.
אָמְליִדBא,dיzְֵלַקLְרaְָכַעֵמיאcַַוהcְָלeח
,dיzְֵלַקLְרaְָכַעֵמcְאָתיִאםִאcְ;אeהאָניִרֲחַא
אָתיִאםִאול"תאְו.חַכLְzְִמהָוֲהָהיִפaְרaְָכַע
cְְכַעֵמaָרLְְלַקzֵיdְכַעaָרaְִמהָוֲהָהיִפLְzְחַכ,
רkִָכְוהָאְצBיהcְָלeחְו,ויִפaְרkִָכְוסָנְכִנרaְָכַע
eהיִאיאcַַואָכָה.eהַמ,הcְָלeחיִפaְרaְָכַעְו
רe,kִkָהיִנeהיִאcְאָתיִאםִאאָמְליִדBא,אeה
aְְכַעיִפaִָמרLְzְהָוֲהחַכaָיִאיֵעLְzְכeא,יֵחB
.dיzְֵלַקeLְלַפְנאeהאָתeתֲעיaִםMeִמזאָמְליִד
zֵקיe.aָאָבָריֵע,kִkָרaִLְקיֵמBיִרָצ,הָרC
יkelֵןַניִרְמָאיִמ.CיִרָצןיֵאBאdָדיִרBהְלםelָס

.dֵלְכיֵמְליֵתָאְולֵפָנcְןיִנְמיִזאָמְליִדBא,dֵלְכיֵמְליֵתָאאָלdיLְֵפpִַמתיִחָנאָלcְןָויkֵ,ןָנaַָרeהeחְרְטַאאָליאַה
יאcַַואָכָהט.CיִרָצןיֵאBאdָתBלֲעַהְלםelָסCיִרָצ,רBבaְרd,kִkֵָלְכיֵמְליֵתָאְולֵפָנcְןיִנְמיִזחרַמBליֵצְמzִםִאְו
cְאָדיִבֲעאָלcְִמהָקְלָסpְַפLָd,אBןיִנְמיִזאָמְליִדcְְעֶמְלתיִחָנaַצדeְרkֵיdָלְכיֵמְליֵתָאְוd.ןיִנְמיִזל"תאcְתיִחָנ
,ןָנaַָרeהeחְרְטַאdיֵפeגaְי.CיִרָצןיֵאBאאיִצBהְלרaַָחCיִרָצ,Lָחָניִפaְרd,kִkָָלְכיֵמְליֵתָאְוdיkְֵרeצְל
aְמָמBיֵנdחְרְטַאאָלeהeַרaָא,ןָנBאָלאָמְליִדLְאָנ.zֵקיe:הְי'ר)ב'ינתמeאהָדBרֵמ,aBאןיִקְדBד"יר,eד"יְב
Lַתיִרֲח,eִבLְַהתַעaִעיeכ,א"כחַו.רGאaָאקַדBְבִי,ד"ירcBקaְד"י;Gאaָקַדaְְבִי,ד"יcBקaְתBCַהnBדֵע;
CיִרָצאֵהְיאLֶHיֵדkְ,אָעְניִצpeaְֶחיpִַי)דריMֶnְLַiֵהַמeל)ג.דֵעnBַהרַחַאְלקcBְבִי,דֵעnBַהBCתaְקַדaָאG]א
aְַרְדאָמְעַטיאַמ'מג:ויָרֲחַאהָקיִדaִהְייeְסִחבַר.הָדcַָרְואaָהaַהבַררeאָנcְיִרְמָאzַהיְיַוְרe,kְדֶגֶנLָלL
אֵצnִָיאGרBאNְםיִמָיתַעְבLִ')ב,'רBאENְְלהֶאָרֵיאGְוץֵמָחEְלהֶאָרֵיאG')א.הָרLֶaַzBתBתLְaַָה
aְָבzֵַא')ג,'םֶכיCaַiBאִרָהםLBןzַLְaִתיeNְאBִמרaָzֵיבַרביִתֵמ.'םֶכיBַר,ףֵסaִהְייeאהָדBרֵמ,kֹלLֶHאaָקַד
aִLְלLָהtְַהםיִקָרlָלe,LeניֵאבBaBאָמְלַא;קֵדaְִמkָָליֵאְוןאCהeזרַמ.יִגיִלְפִדאeבַרביִתֵמ,יִכָהיֵנְתַמאָרְט
BניֵאבaְLeאָמְלַא;קֵדBaBניֵאבe,LeלlַָהםיִקָרtְהLָלMְִמדָחֶאaְקַדaָאLֶHלkֹ,רֵמBאהָדeהְייaִַר,ףֵסBי
aBהקֵדeֶא.יִגיִלְפִדאlַָראaִהְייeַנהָדnֵםִאיGאaָאָכָהְו,רַמָאָקקַדaְיִמָקאָהtִַמרַבָסרַמ,יִגְלwַnֵיִאיqeאָר
אָמְליcִהָדeהְייaִַררַזָגיִמe.ןַניִרְזָגאָליִרְבָסןָנaַָרְו;dיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָאאָמְליcִהָריֵזbְ,אָלאָרqeיִארַתaָ,ןיִא
,יִלָקְוחַמֶקםיִאֵלְמםֵהLֶםִיַלeLָרְייֵקLeןיִאְצBמeןיִאְצBירֶמBעָהבַרMֶwִָמ,ןַנzְ)האָהְו,dיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָא
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םLְָלסַנְכִנאֵמָטםָדָארֵמBאיִנֲאLֶ,ןיִאֵמְטתִיaַַהיֵלkְלkָ.אֵמָטתִיaַַה
eִמLְֵמLaְלָכkְַהיֵלaַןאַמתיִוָז:תִיcְרַכLְיֵמd.tָחַתaְִאaְדBִסְוiֵםי
aְאָצְמִנaְַח:תֶרֶחַאתיִוָזqeַחיִמיֵרqְיֵנָתָקיִכָהְואָר.LֶאיִנֲאBםָדָארֵמ
אֵמָטםָדָאאLֶnָ,תֶרֶחַאתיִוָזaְאָצָמיaֵַגְו.דaeִאְלBחָקְלeםLְָלסַנְכִנאֵמָט

ץֵמָחיaֵַגְו.'eכןBעְמLִןaַָר.םBLָחיpִִה
,הNָָערaְָכַעאLֶnָןיBLְLִחןָנaַָרְל,יnֵַנ
יnֵַנBLחָלLֵירaְָכַעְלןיBLְLִחcְןָויֵכְו
Gהֶזאeֶאlָרֵחַאא;eַרְלaָןLִעְמBןzBןיִל
aָמְצַעםָדָאB,LֶהeָעאNְָוהLָצ"אְו,חַכ
aְויָרֲחַאסַנְכִנְו:הָקיִדeאָצָמtֵריeןיִר
,aBרkִkַָהןיִלzBןיֵאְו.הָקיִדCaְיִרָצ
LֶןיֵאcְַרkBLְֶכַעלaְָו,רֵרָפְלרGהֶזאe
kִkָרLְֶכַעָהסיִנְכִהaָםִא:רzִאָצְמ
dיֵלתַטtָLְיִאe'.cְכיאַהeניְיַהרַמBל
cְיְיָחLִןַניcִיאַוֲהאָניִרֲחַאאָמְלי,zeאָל
יִאלָבֲא;ןָבָלְורBחLָיֵעְביִמְלאָנְכיִרְצ
tָLְיֵלתַטdcְיְיָחאָלLִַא,ןַניkַzִיLָחBר
BכיִלLְִה.dיֵיְמְרַא:ןָלאָיְעaַיִמןָבָלְו
הָגיִגֲחBaַריֵבֲחַו.אeהBלָטְנnֶpeeִמ
)cַיֵטְקָניִא,):וטףdaְיֵמְרַמןאַמ,דָי
ליֵקLָהָוֲהdיֵדיִדְל:יִדְיןִמdיֵל
:איִבֵמהָיָהBמְצַערaְָכַעָהתֶא.]בdיֵל
kִkְָכַעְורaָרaְחיִפeְלcְָכַע.הaָסָנְכִנר
סַנְכkְLֶpִהָאְצBיהcְָלeחְו,ויִפaְרkִָכְו
aBְבִלcBקeָהיִפְבkִkִָמרkְָכַעְוןאaָר
יtְֵנַאaְאָיֲעL.aַָחָניִפaְרkִkָ:ןאkִָמ
,ליֵעְלCcִָנָהְליֵמָדאָלְו,איִהLָdְפַנ
.eהeחְרְטַאאָל:ל"תאןַניִסְרָגאָלְו
:רaַָחרNְkBִל.dיֵנBמָמaB:aְִלaְלhֵַביִו
,תיLִMִהָעaְLָ.דֵעnBַהBCתaְ'ינתמ
LֶהeמאBַהדֵעaִעיeַהרַחַאְל:רnBדֵע.
:)וLַCְחLֶzֶדַעהָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמ
תBנLBְלLלLָ.תBתLְaַָהLלLָ'מג
LֶַהלLְaִָאְר,הָתiַָהְוהָאיִצְמהיLְaָהָת:
.יִגיִלְפִדאeהCָליֵאְוןאkִָמaְאָמְלַא
אGהָדeהְייaִַרcְ,אָניִרֲחַאיִדיִמaְואָלְו
,רַמָאָקיִכָהאlֶָא,תBקיִדLaְלCLָיִרְצַמ
BאתיִרֲחBLַארNָָעהָעaְָרַאְלרBאBא
aְLָהָעLִMִַרְו.תיaָםִא,יִרְמָאןָנGא
aָקַדaְתBCַהnBְבִי,דֵעcBויָרֲחַאְלק:
eזרַמeיֵנְתַמאָרְט.aְאָיְדֶהaְדָחֶא
אG.אָרqeיִארַתָבְל:םיִקָרtְהLָלMְִמ
קיֵסָעְדיֵדיiְַאאָמְליcִןַניִרְזָגcְ,קcBְבִי
aֵיdיִמלַכיֵמְליֵתָאpֵיd:ִמMֶwָבַר
םיִאְצBמeםיִאְצBיםaBaַiB.רֶמBעָה
LeרְייֵקeLָיִלָקְוחַמֶקםיִאֵלְמםִיַל
ט"יםֶדBקְו,רkBְמִלLָדָחֶהןִמ
:רpeַתaְיִלwַָהaֵLיַיְתִנְוןַחְטִנְוףַטְקִנ
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ןaֶןBעְמLִןaַָרְדאzְָגeלtְתֶרֶחַאתיִוָזaְאָצָמBeזתיִוָזaְַחיpִִה
bַַרְולֵאיִלְמaָןָנ.cִַרְלaָיִרָצןָנCaְהָקיִד,cְחBLְLִןיLֶnְָכַעאaָר

אlֶָא,אָצְמLֶpִאeהדַבָאLֶאeהןָנaַָרְלeהְלתיֵלְו.ַחיpִִהeLֶהֶזאGְוהNָָע
kְג"בשרcְרַמָאzִיaָקֵדkַָהלOָהֶדkelָd.ַניִאnֵיִפֲאיֵתָאי'kְַרaִי,eיֵריְיַמ
kְגBןLֶיןיֵאBַעֵדkַnָהkִkָרBִהתpִַחי,
:םkelָאָצָמאGאLֶnָהָקיִדCaְיִרָצְו

LֶאיִנֲאBסַנְכִנאֵמָטםָדָארֵמ
קֶרֶפְבeאָכָהcְ,ת"אְו.םLְָל

תיִחBלְציbַaֵ):טףcַ(ןיelִחְדאnַָק
zָןַניֵלaְאֵמָטםָדָא,eַקקֶרֶפְבnִָנְדאcָה
)cַדף.(bַaֵיkִkַָהרpָתeלַעןbַaֵי
ןַניֵלzָָהיzְֶחzַחepָמאֵמָטףcַָמeףcַַה
aְהָטםָדָאBת"רץֵריֵתְו.ר,cְןַניִרְמָא
aְְדק"פLַaָת)cַוטף:(,bָרְזeקֵפְסלַע
kֵַהםיִלpְִו,םיִאָצְמGרְזָגאeקֵפְסלַע
רkִkָיbַaֵ,יnֵַניִא.םיִאָצְמpִַהןיִלָכֳא
לtBִיאB,LֶHריִסֱהרBהLֶhָרָבcַָלםִיַלְגַר

:)זאָמְטִיְוףnַcַָהלַע

.רֵרָפְלקBניzִלkBLְֶרLֶcַיֵנtְִמ
eיֵריְיַמLֶiֵLtֵריeןיִרkְיֵד

kַָהלkִkָר,eָכְלCיִרָצןיֵאCaְהָקיִד.
רַמָאcְ,לֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִןaַָרְל'יִפֲאַו
zִיaָקֵדkַָהלOָהֶדkelָd,םִיַלְגַראָכָה
יֵרֲהLֶ,רkִkַָהןִמםיִרeרtֵַהLLֵֶירָבcַָל

:ויָרֲחַאסַנְכִנדiִָמ

אָהeניְיַהלָעְדאָהeניְיַהןַניִרְמָאיִמ
רַמָאcְ,ג"בשרְלleיִפֲאַו.קַפְנִד

zִיaָקֵדkַָהלOָהֶדkelָd,םִיַלְגַראָכָה
:רkִkַָהםִעאeהיֵרֲהLֶ,רָבcַָל

,יaִַרְל'יִפֲאַו.אeהאָניִרֲחַאאָמְליִדBא
cְהרַמָאeאLֶpִהאָצְמeאLֶpֶדַבֱא,

]גהָנLBאִרָהאָמָתqְִמcְ,ןַניLִיְיָחאָכָה

:אָצLֶiָרֵחַאeהֶזְו,תִיaַaַרַאLְִנ

aְמָמBיֵנdחְרְטַאאָלeהeַרaָןָנ.
tֵאָקְוַדאָכָה,'י,cְLֶnָא

אkָיִאְדאָכיֵהלָבֲא;הpֶָלְכאֹיBאהpֶָאיִצBי
dיֵלאָחיִנcְ):דףcַ(ליֵעְלרַמָא,ץֵמָח
:)חdיֵנBמָמaְהָוְצִמדַבֱעיֶלLcְָניֱאֶל

Lֵריtֵ.דֵעnBַהBCתaְקַדaָאGםִאְו
,הLֶָקְו.תיLִMִהָעaְLָ,סֵרְטְנweַה

cִַרְלaִהְייeיֵליֵרָקהָדdLְַהתַעaִעיeר,
'דֵעnBַהBCתaְ'אlֶָא.BנLBְלהpָיLִהnָָלְו
ףBסדַעעַבLֶתlִַחzְִמeניְיַה
יֵדkְ,קcBְבִידֵעnBַהרַחַאְלe,חַסtֶַה
LֶHלבֵרָעְתִיאBץֵמָחLֶיִאלqeר
aְLֶיֶהלzֵֶלְכאֹיְורpe.ַרְוLִ"יGהָצָרא
הָנLaַnִLְֵריLֶtֵיֵנtְִמ,ןLkֵֵרָפְל
cְבBםיִקְדLֶHבֲעַיאBרaְ'הֶאָרֵילַב':

ןיִרְצBק

טפשמןיע
הוצמרנ

בכשמ'להמב"יפ'יימאוע
'להמב"פוזט'להבשומו
'יסח"ואע"שוטבי'להץמח

:דףיעסטלת
ץמח'להמב"פ'יימגבזע

'יסח"ואע"שוטטח'לה
:אףיעסחלת

גי'להםש'יימזוהדחע
:םשרוטו

די'להםש'יימטחטע
:ב"סםשע"שוטו

:גי'להםש'יימיפ
מ"וח'להמג"פ'יימכאפ

טלןישעגמסה'לה
:הלת'יסח"ואע"שוט

םשגמסוב'להםש'יימלבפ
דלת'יסח"ואע"שוט

:אףיעס

=
לאננחוניבר

רמולכןילוחלכהםירמוא
ינשרשעמלשםיתאמהםתוא
וחינהרחאהנמההזווחקלנ
וזתיוזבחינה.ןהןילוחו
תקולחתרחאתיוזבאצמו
ןלאמייקוןנברוג"בשר
אמטתיבהירמאדןנברכ
סנכנאמטםדארמואינאש
וחינהווזתיוזמולטנותיבל
אבררמא:תרחאתיוזב
סנכנויפברככוסנכנרבכע
ךירצןירוריפאצמווירחא
ררפלרבכעךרדןיאשהקידב
לטנשרככהםערבכעהאלא
ןניאןירוריפהולאוולךלה
.קודבלךירצךכיפלונממ
סנכנורככקוניתלטנםאלבא
אצמווירחאסנכנותיבל
ןכשהקידבךירצןיאןירוריפ
אבריעב:ררפלקוניתהךרד
רבכעוויפברככוסנכנרבכע
אבריעב.'וכויפברככואצוי
םלוסךירצהרוקימשברככ
בריעב.'וכאלואודירוהל
רבחךירצשחניפברככישא
ןלוכולא'וכאלואואיצוהל
הדוהי'ר'ינתמ:וקיתבולע
העברארואןיקדוברמוא
תעשברשעהעבראבורשע
תעשבימלשורי.רועיבה
.תישימחהעשרועיבה
קדבאלםירמוא'ימכחו
קודבירשעהעברארואב
ךירצןיארמולכ'וכד"יב
ד"יבתירחשקודבל]אלא[
לבאד"ירואבקדבאלםא
ךירצןיאד"ירואקדבםא
שריפ.ללכהקידבןכירחא
הדוהי'רדאמעטאדסחבר
שלשדגנכתוקידבשלשיעבד
לעהרותהריהזהשתורהזא
ןניבתומו.ץמחתתבשה
רמואהדוהי'רדאהמהילע
השלשמדחאקדבאלשלכ
קדובוניאבושוללהםיקרפ
אנמיזאדחהדוהי'ראמלא
אדחםלועלאנמיקואו.יעב
'ריגילפאהבויעבאנמיז
רועיבתעשדערבסהדוהי
ונפרשיץמחאצמיםאשקדוב
וניאורועיבןמזרחאלבא
יתאאמלידןנישייחקדוב
היהשןוגכ'יפהינימלכימל
דעומבאבוםיהתנידמב
ןמזלכבייחשדעומהרחאלו
.]קודבל[)קולדל(אבש
הדוהי'ררזגימו'ישקאו
]י"ר['פתוחנמבןנתהו
ןיאצוירמועהברקשמ
ןיאלמםילשורייקושןיאצומו
םימכחןוצרבאלשילקוחמק
רמואהדוהי'רריאמ'רירבד
ןישועויהםימכחןוצרב
שדחבויהןיקסעתמאמלאד
'ררזגאלוורוסיאןמזב
.ונממלכאיאלשהדוהי
שדחינאשאברקירפו
םימכחוריתהאלוליאוה
ףוטקבאלאוכרדכרוצקל
תפטקו)וכגכםירבד(ביתכדכ
רוסאיכאוהרוכזתולילמ
הניחטבןכושדחהןמלוכאל
אלאונחוטלוריתהאל
הדקרהודילשםיחרב
ינהלכיזחדןויכהפנג"ע
.יעונמיאלורכדמליתאייוניש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,ט"הו"פהדנאתפסות)א
,]:זסתוחנמ:בףדליעל[)ב
,]םשי"שרןייעו:טליעל[)ג
ט"יותואיבהן"רהןושל[)ד
וכרוצלהלילבריישמשהמו
,]רקובבםג]ו[הלילבלכאיש
ןייע[)ו,:זסףדתוחנמ)ה
ה"ד:זסתוחנמי"שריפ
ןילוח'סותןייעו[)ז,]תעשבו
'סותןייע)ח,]ינאשה"ד:ט
ןייעוןיאשה"ד.בממ"ב
.ל"שרהמלעב"ירגהיקומנ

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

'וכקדבאל'ינתמ]א
ךורע'יע.דעומהרחאל

:ק"ודודעמךרע

=
םלשהרואהרות

תַעְבLִתֵאלֵכָאֵיתvBַמ)א
ץֵמָחEְלהֶאָרֵיאGְוםיִמiַָה
לָכaְרֹאְֹשEְלהֶאָרֵיאGְו

bְֶלֻבE:]ז,גיתומש[
אGרֹאְֹשםיִמָיתַעְבLִ)ב
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה
eטי,ביתומש[:ץֶרָאָהחַרְזֶאְב[
תvBַמםיִמָיתַעְבLִ)ג
zֹלֵכאeַאCaַiBאִרָהםLBן
zַLְaִתיeyְִֹמרֹאaָzֵםֶכיkִי
kָהָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכֹאל
םiBִמלֵאָרְֹשiִִמאוִהַהLֶפpֶַה
:יִעִבMְַהםBידַעןLֹאִרָה

]וט,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

המכבאתילאבררמאו]א
רבתסמןכוי"כוםינושאר
איהארמימאדחאלוכד
םאד'מגבי"שר'יג]ב:)ס"ד(
היתלקשרבכעמדאתיא
הילליקשהוההידידל
םגו.שפנבישמםחנמ(
ז"יעכסרוגךומסבל"תאב
,ב"פמ"וחתוינומיימתוהגהב
ןושארהל"צ]ג:)ס"דןייעו

:י"תכבה"כו)ש"שר(

י"שריטוקיל=
.הינימהימראייומרא
הגיגח[ידימלטונןושלימרמ
:ץמח.ןיקדוב.]יאה"ד:וט
העשב.רועיבהתעשבו
אלךליאוןאכמלבאתישיש
ונמזבקדבאלוליפאןניקדב
לכימליתאאמלדםושמןנירזגד
ןנברו]חספב[ותואאצומשכ
קדבאלירמאוהילעיגילפ
דעומברמולכדעומהךותב
קודביששבונייהדותפירש
חספהךותבדעומהרחאל
יתאאמלדןנירזגאלוומצע
.]:זסתוחנמ[הינימלכימל
הקידברחא.ריישמשהמו
ליעל[הענצבונחיניותליכאל
דימ.רמועהברקשמ.]:ט
םילשורייקושןיאצומםיאצוישכ
האובתמילקוחמקתואילמ

.]:זסתוחנמ[השדח
].איףדלךיישןאכמ[

.םימכחןוצרבאלש
רוצקישכלכאיאמשןנירזגד
ףאורמועהםדוקשדחלכאיו
רצקניאדוחמקאוהרבכשהז
הדוהייבר.רמועהםדוק
.'וכםימכחןוצרברמוא
תוחנמ[לכאיאמשרזגאלד
תרתהאלשךותמ.]:זס
י"עאלאלגמברוצקל.ול
ומכלגמבאלודיבףוטק
תולילמתפטקו)גכםירבד(
רמועהםדוקהריצקדךדיב
רוסאו'ינתמבינתקדכהרוסא
רוכז.רמועהינפלרוצקל
אלושדחהרוסיאתא.אוה
יאמהדקרהוהניחט.ליכא
יונישיאמ.רמימלאכיא
.לכאיאלורוכזיוהילדאכיא
םיחיר.דידאיחרב
םימלשבאלודיבתלגלגתמה

.].חסםש[
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