
.אכםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

יֵסBי'ררַמָא.תַעַרְכַמתיLִיִלLְתַעָרְכַהןיֵא)א
aְלֲחַמא,אָניִנֲח'רBתֶקLֶpָחָפְלהָלְפBִמתnֵהָא
ןיelִחהָאֵמְלהָלְפָנלָבֲא;ןיִאֵמְטןיelִחהָאְס
הpֶָאnְַטְילַאְואָמְטִתְודֵרzֵלkַֹהיֵרְבcִ,ןיִאֵמְט
aַiָד.zַַנאָיְנnֵתיִבָח,יִכָהיLֶpִLְaְהָרaַbַת
הֶדBמ,ןיִאֵמְטןיelִחהָאֵמָהיzְֶחַתְו,הָנBיְלֶעָה
ליvִַהְללBכָיםִאLֶ,ַעBLֻהְייaִַרְלרֶזֶעיִלֱאיaִַר
,ואָלםִאְו;ליvִַי,הָרֳהָטaְתיִעיִבְרהnֶpִָמ
zֵַטְילַאְואָמְטִתְודֵרnְֶאpָהaַiָמיאַה.דBהֶד
ַעBLֻהְייaִַרהֶדBמ,ַעBLֻהְייaִַרְלרֶזֶעיִלֱאיaִַר
.BCפיֱא,אָבָררַמָא.dיֵליֵעaָיִמרֶזֶעיִלֱא'רְל
םָלBעְל,רַמָאַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַר
BכLֶzBיִלְכaִ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,BCפיzֵאָל
אָמְליcִרBזְגיִנאָמיֵתְדeהַמ.אֵמָטaBַגְורBהָט

:ל"מק,הָמeרְתbַaBaִעַגָנ
רNָָעהָעaְָרַאְלרBאCָלֲעןָרְדַה
kָלLָב)בהָעLֶnezָכֱאֶלרBהָמֵהְבִלליִכֲאַמל

,יִרְכָנְלרֵכBמe,תBפBעְלeהiַָחְל
eמezָרaַתָאָנֲהB.ַמְזרַבָעpBסָאeרaַתָאָנֲהB,ְוGא
ןיֵא,)דרֵמBאהָדeהְייaִַר)ג.םִיַריִכְורaBzַpeקיqִַי
aִעיeֶאץֵמָחרlָאNְאםיִמָכֲחַו]ג[.הָפיֵרBםיִרְמ,
לkָ'מג:םiַָלליִטֵמBאַחeרָלהֶרBזְורֵרָפְמ]אףַא
LָהָעLֶnezָכֱאֶלרBאָה,ליִכֲאַמלkָלLָהָע
LֶניֵאBמezָכֱאֶלרBניֵאלBיִנְתַמאָמיֵל;ליִכֲאַמ'
cְאָלkְהְי'רeהָד,cְהְי'ריִאeיִאאָה,הָדkָא
ריִאֵמיaִַר,ןַנְתcִ)ה.ליִכֲאַמeלֵכBאBניֵאLcְֵמָח
תlִַחְתaִןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָןיִלְכBא,רֵמBא
LֵL.ַרaִהְייeאהָדBא,רֵמBןיִלְכkְָרַאלaַע,
.LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָןיִלBתְו
הָעLָלkָיאַה,איִהריִאֵמ'ריאַמאlֶָאְו
לֵכBאLֶהָעLָלkָ,ליִכֲאַמלBכֱאֶלרLֶnezָ)ו
,אelָערaַהaַָררַמָא.dיֵליֵעaָיִמליִכֲאַמ
ןaַָר,ןַנְתcִ)ז.איִהלֵאיִלְמbַןaַָרןיִתיִנְתַמ
bַאלֵאיִלְמBח,רֵמelִןיִלָכֱאֶנןיkְָרַאלaַע,
zְרeהָמkֵָמָחלL,ְוNBןיִפְרaִִחְתlַתLֵL.
ןֵהkֹלBכֱאֶלרLֶnezָהָעLָלkָ,רַמָאָקיִכָהְו
aִרְתeִי,הָמNְחליִכֲאַמלֵאָרelִהָמֵהְבִלןי
,הָמֵהaְאָנְתיִמְליִלהָמְל.תBפBעְלeהiַָחְל
אָנzְיִאcְ.אָכיִרְצ.הiַָחאָנְתיִמְליִלהָמְל
aְהָמֵה,cְְמיִאLַiְָליֵזָחאָריd;ַחלָבֲאiָה,cְיִא
אָנzְיִאְו.אָלאָמיֵא,dָלאָעְנְצַמָקאָריLַiְְמ
לָבֲא;אָעְנְצַמתַהיִמאָריLַiְְמיִאcְםMeִמ,הiַָח
aְןיִנְמיִז,הָמֵהcְִמLַiְַמאָלְואָריqִַאקיcְַעzֵיd,
אָמיֵא,'אֵצnִָילַב'ְבe'הֶאָרֵילַב'daְיֵלֲעיֵאָקְו
הָמֵהaְאָנְתִדיֵדיiְַא.ל"לתBפBע.אָכיִרְצ.אָל
:יִרְכָנְלBרְכBמe:תBפBעיnֵַנאָנzְ,הiַָחְו
tְLִַאְל.אָטיteיאַהֵמיֵקzַpָח.א(cְש"ב,אָיְנַת
כ"אאיִרְכָנְלBצֵמֲחםָדָארkBְמִיאG,םיִרְמBא
,םיִרְמBאה"בe.חַסtֶםֶדBקהֶלְכaBLֶiִַעֵדBי
.רkBְמִלרezָמלBכֱאֶלרLֶnezָהָעLָלkָג

יaִַר

יאLַnַתיB,LֶaֵזאיִהתיLִיִלLְתַעcַ.תַעַרְכַמתיLִיִלLְתַעָרְכַהןיֵא
eִהתיֵבlֵלGְזִהאkִריeַגְלlBתcְַעzָםcְיְיָחיֵוֱהיֶנLִַתְלןַניwָהָלkְלָל.
cְוֲהיִאeרְמָאeיִכָה,aֵתיLַnַאיאBםיִרְמaֵןיaַaַתִיaֵןיaַOָלָבֲחהֶד
zִMֵָפC)א(,eאה"בBםיִרְמaֵןיaַaַתִיaֵןיaַOָהֶדzֵָעיNֶיִזהleַאְו,ףzָה
aָלְוַעיִרְכַהְלאBרַמaַaַתִיkְה"בaַOָהֶד
kְתיֵבLַnַלָבֲא;הָעָרְכַהאָיְוָה,יא
,הֶדNְָותִיeaַריkְִזִהאcְG,אLְzַָה
םMeִמואָלְואeהאָניִרֲחַאאָמְעַט
zַwַָרְו.)טהָלaִִייLְיֵיָחלאֵעָמLַתְלwָהָל,
'רְורֶזֶעיִלֱא'ר.תֶקBלֲחַמ:יֵאezַpָניְיַהְו
ןיelִחהָאnִֵמתBחָפְלהָלְפLֶpָ:ַעBLֻהְי
תBחtָהָנzBְחzַַהתLֶiֵLaַbַ.םיִאֵמְט
הָמeרzְןיֵאcְ,םיִאֵמְטןיelִחהָאnִֵמ
aְהָליֵטaָןֶהeיֵרְמַגְליִדְסָפ,cִרְתeהָמ
eיָהלָבֲא.dָלhְַבְלהָאֵמeדָחֶאCיִרָצ
aַzְַחzBחהָאֵמהָנelִִבָחהָאֵמ,ןיiBת
kְמBזBLֶלzְרeהָמ,cִַהיֵרְבkֹלGא
,ןיelִחיִדְסtָאָלְוליִאBה,דaַiָָהֶאnְַטְי
cִרְתeעהָמBהָלaָזֲחַו,ןֶהeaִטיֵמיeהָאְמ
kִיִעֵמְדwָמ:רָזְלאָרBַרהֶדaִרֶזֶעיִלֱאי
,ואָלםִאַא,יֵאָקאָנָקnַqְַאד"סק.'eכ
cְאָהtְלeְגzַהיְיeaְהואָלםִאeא,eיִכָהְל
tָיֵרC,מBַרהֶדaִהְייBLַֻע,cְליֵעְלרַמָא
אGרַמָאcְ,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְל,דaַiָהpֶָאnְַטְי
:יֵנְתיִמְלdיֵליֵעaָיִמ,דaַiָהpֶָאnְַטְי
aִיִלְכLֶzBכBהָטBַגְורaBיאַהְו.אֵמָט
,אLָיֵרַאאlֶָא,יֵאָקאָפיqֵַאואָלהֶדBמ
cְכָיםִאיֵנָתָקBַהְללvִתיִעיִבְרליaְהָרֳהָט
ליvִַהְלאaָאeהLֶהֶזיִלkְ'יִפֲאַו,ליvִַי
aBַגְורBהָטBכBzBכBתBaְזתיִעיִבְר
רַמָאcְרֶזֶעיִלֱא'רְלdיֵלןַניִעְמLְָו,אֵמָט
רezָמcְאeההֶדBמ,דaַiָהpֶָאnְַטְילַא
עַגָנאָמְליcִןַניLִיְיָחאָלְו,הֶזaָליvִַהְל
bַaBaַzְרeהָמeַטְמnֵָלאdaַiָםִיַד.eיִלְכִב
LֶpִאָמְטaְַמLְןיִקcְטeןָתָאְמcְַרaָןָנ
יִלkְ,)יאָיְנַתְדd,kִָלתַחLְkַַמְדאיִה
LֶpִאְמְטeחֲאBויָרaְַמLְחֲא,ןיִקBויָר
BאBנְזָאBאBנְגָא]בBאBכzB,ןיִאֵמְט

:ןיִרBהְטויָדָי

רNָָעהָעaְָרַאְלרBאCָלֲעןָרְדַה

kָלLָהָעLֶnezָכֱאֶלרBליִכֲאַמל.
אָהקeדיֵתC,cְיִרְטְציִאאיָיְקeדְל

רezָמBניֵאלBכֱאֶלרezָמBניֵאLֶהָעMִָמ
.םִיַריִכְורaBzַpeקיqִַיאGְו:ליִכֲאַהְל
aַbְכאָרָמ(tָיֵרCtְLִַנאָה,אָטיnֵי
לֵכBאLֶהָעLָלkָ'מג:איִההָאָנֲה
טַקְנcִאLְzַָהלָבֲא.dיֵליֵעaִָמליִכֲאַמ
יֵרְבַגיֵרzְַאcְעַמLְַמ,יֵנMָיִליֵרְתdaִָל
,רַמָאָקיִכָהcְרַמיֵמְלאkָיֵלאָהְו.יֵאָק
kָלLָהָעLֶnezָכֱאֶלרBַהןִמלzBהָר
םַקzBיִתְו,ןָנaַָרcְִמleיִפֲאליִכֲאַמ
LֵLאkָיִאאָהcְ,הָדeהְייaִַרְדאaָיlִַא
cְמezָכֱאֶלרBַהןִמלzBסָאְוהָרeר
,רַמָאָקיִכָהאlֶָא.לkַֹהיֵרְבִדְלליִכֲאַהְל
kָלLָהָעLֶiֵLיֶהzְֵלרLeכֱאֶלםָדָאםBל,
zBְמֶהְבִללBכֱאֶלרeסָאָהףַאליִכֲאַמ
.dיֵליֵזָחאָריLַiְְמיִאהָמֵהe':aְכ
Lֶןיֵאcְַרkָdַחלָבֲא:ַעיִנְצַהְלiָה.kְגBן
:ַעיִנְצַהְלןkְָרcַ,לeתָחְוהiִָמְנeהcְָלeח
איִהאָניֵמָאהָוֲה.הiַָחאָנzְיִאְו
אָעְנְצַמאָריLַiְְמיִאcְםMeִמ,אָפיִדֲע
:]ג'הֶאָרֵילַב'daְיֵלֲערַבָעאָלְו,dָל
.םֶדBק:]דBלhְַבְל.dיzְֵעcַַאואָלְו
LֶiָבBַהאtֶחַס,cְרֲעַבְלויָלָעהָוְצִמיִרְבָסָקBעָהןִמBְוםָלGאLֶiְַקאֵהiָםי:

יaִַר

eריkְִזִהאGְוליִאBה,סֵרְטְנweַהLֵריtֵ.תַעַרְכַמתיLִיִלLְתַעָרְכַהןיֵא
aֵתיLַnַיאeִהתיֵבlֵלaְַותִיNָהאָניִרֲחַאאָמְעַטכ"א,הֶדeְואGא

,הָלzַwָםMeִמיאLַnַתיֵבְדאָמְעַטcְג"עא,הֶאְרִני"ִרְלe.הָלzַwָםMeִמ
תִיaַןיaֵקlֵַחְלןzְָעcַםיִנLBאִרָהleיִגאLֶHיִפְל,הָעָרְכַהביLֲִחאָל

דָחֶאםֶהיֵרְבִדeaְריkְִזִהאLֶH,הֶדNְָל
aַדָחֶאְותִיNָלליֵעְלה"פןֵכְו.הֶד(bַaֵי
יelֵקְדאיִהַהְו.אeהַעיִרְכַמואָלג"ר
ןִמאLֶHןיֵבeןָכneַהןִמןיaֵ,תiBִנָלְטַמ
ַעBLֻהְי'ר.א"ריֵרְבcִ,אֵמָטןָכneַה
ןִמאLֶHןיֵבeןָכneַהןִמןיaֵ,רֵמBא
ןָכneַהןִמ,רֵמBאע"ר.רBהָטןָכneַה
ביLֵָחְו.רBהָטןָכneַהןִמאLֶH,אֵמָט
,הָעָרְכַה)םLְָו:טלתLַaָ(הָריkִ'ֶפdaְיֵל
Lֶיִגיֵרֲהleהְי'רְורֶזֶעיִלֱא'רBLַֻע
cְLַiָיCַחְלlֵקaֵַהןִמןיneןָכeןיֵבLֶHא
ןיִכְרָבְמדַציkֵקֶרֶפְדאיִהַהְו.ןָכneַהןִמ
)aְכָרBגמת:(,cְםיִכְרָבְמש"ב]הרַמָאָק
.ַעיִרְכַאיִנֲאג"ררַמָאָקְו,ןֶמMֶַהלַע
Lֶניִכָז,ןֶמeחיֵרְלBניִכָזְוeתָכיִסְלB;
.eניִכָזאBGתָכיִסְל,eניִכָזBחיֵרְל,סַדֲה
יֵרְבִדkְהָכָלֲה,ןָנָחBייaִַררַמָאָקְו
רeמbַָעיִרְכַמcְםMeִמואָל.ַעיִרְכnַַה
.ויָרָבְדִלםַעַטןֵתBנְוLֵרָפְמאlֶָא.אeה
הָמָל,אeהַעיִרְכַמיִאcְ,עַדֵתְו
רָבkְאָה,BתBמkְהָכָלֲהקBסְפִלCַרְצeה
הָכָלֲההָריkִקֶרֶפaְןָנָחBייaִַררַמָא
kְַהיֵרְבִדnַריֵפְלק"קְו.ַעיִרְכeLהֶז,
cְהָעָרְכַהאָיְריִאיאַמאָכָהLְיִלLִתי
Lֶהָעָרְכַהןיֵא,zִיtBיֵלקdcְתַעָרְכַה
zַאיִההָעָרְכַהואָלדיִמְל,kִרַמָאְד
aְקֶרֶפkִהָרי)Lַaַָרַא):טלתaִאָביִקֲעי.
רcB,תיLִיִלLְתַעָרְכַה,Lֵריtֵח"ַרְו
LְיִלLִי,cְניְיַהeתַעָרְכַהzַדיִמְל,kִרַמָאְד

aְקֶרֶפkִמהָרי(:

רNָָעהָעaְָרַאְלרBאCָלֲעןָרְדַה

kָלLַָמְזרַבָע.הָעpBסָאeר
aַסָאְו.הָאָנֲהeְמִלרkBםִאְו.ר

תֶאסֵפzBןיֵאcְ,ןיִרezָמויָמcָ,רַכָמ
cָויָמ,kְןַנְתִדaְב"פcְִקceLִןי)cַונף:(,

:תecֶLֶקְמ,ןֶהיֵמְדcֵLaִיִקְוןָרָכְמ

.הָדeהְי'רkְאָלcְןיִתיִנְתַמאָמיֵל
אָלאָנָקnַqְַהיִפְלףַא°

,רַמָאָקיִכָהאlֶָא,הָדeהְייaִַרkְאָיְתָא
'רkְאlֶָאהָדeהְי'רkְאָלcְ'יִנְתַמאָמיֵל
:יֵתָאאָליnֵַנריִאֵמ'רְכcִקיqִַמe,ריִאֵמ

אָעְנְצַמcְםMeִמהiַָחןַניִעְמLְַאיִאְו
לaַםMeִמרֵבBעןיֵאְו.dָל

אG'ִמ)נןָלאָקְפָנןיִמְטַילַבcְ,ןיִמְטַי
ַעeדָיןיֵאLֶןָויkֵ,יeצָמהֶזןיֵאְו,'אֵצnִָי
אnַָקקֶרֶפaְעַמLְַמןֵכְו.אeהןָכיֵה
)cַוף:(.cְיֵרָפCַמיִכְוLְkַָלתַחdַביִלhְָלd,
אָלתַחLְkַַמאָלcְהָמkְלָכcְעַמLְַמ
,א"LְaַָרהLְָקִה.'הֶאָרֵילַב'aְרַבָע
kָdְרLֶcַהiַָחְלליִכֲאַהְליִרLְיִכיֵה
,):יףcַ(אnַָקקֶרֶפaְןַנzְאָה,ןיִמְטַהְל
יֵדkְ,אָעְניִצpeaְֶחיpִַיריMֶnְLַiֵהַמ
LֶHאzִhBחלeְלcָהaְיִרָצאֵהיִוויָנָפC
aְלָכְו,ויָרֲחַאהָקיִדLֶkֵןLֶסָאeר
הiַָחןיaֵקlֵַחְלLֵיְו.םֶהיֵנְפaִןzֵיִל
אָלאיִהַהcְ,]וםיaַaָzִםיִלcְַגְמַההcְָלeחְל
תֶנֶמhBַההcְָלeחBמkְיאַהיkelֵאָעְנְצַמ

aְחBםיִרeןיִקָדְסִב:
,eLריtֵ.'הֶאָרֵילַב'daְיֵלֲעיֵאָקְו

:dיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָאאָמְליcִרַמיֵמְליֵצָמהָוֲהcַןיcִַהאeהְו.BלhְיaִאGםִא
יaִַר
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :אכ

יֵניִמלָכְוחָתke,רֵמBאאָריֵתaְןaֶהָדeהְייaִַר
keסָאחָתeְמִלרkBרLְלLִיםיBקםBַלםֶדtֶחַס:
eמezָרaַהָאָנֲה:tְLִאָכיִרְצאָל.אָטיLֶכָרֲחB
Bכָרֲחא,אָבָררַמָאcְ)א(.אָבָרְדkִל"מקְו,pBַמְזםֶדBק
:pBַמְזרַחַאְלleיִפֲאהָאָנֲהaַרezָמ,pBַמְזםֶדBק
אָכיִרְצאָלב.אָטיB:tְLִתָאָנֲהaַרeסָאpBַמְזרַבָע
בַררַמָאלcֵיbִבַררַמָאcְ)א.ןָנaַָרcְתBעLְָל
תBעMֵLLִָמcֵLַקְמַה,ןָנָחBיר"אףֵסBירaַאיiִָח
eיִפֲא,הָלְעַמְלleaְיִחhֵקיeְרcִחןיֵא,אָתָיְנBLְLִןי
.אָטיtְLִ:םִיַריִכְורaBzַpeקיqִַיאGְו:ןיwִceLִַל
ץֵמָחרeעיaִןיֵארַמָאcְ,הָדeהְי'רְל)ב(אָכיִרְצאָל
ליִאBה,אָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס.הָפיֵרNְאlֶָא
אָקְדיֵדֲהaַ,הָפיֵרBaִNְתָוְצִמהָדeהְי'ררַמָאְו
Nָיֵלףיֵרd°יִמיֵנֲהְתיִלpֵיd,ִקְזִחרַמָא:ל"מקiָה,
רַמֱאLֶpֶ,הָאָנֲהaַרeסָאLֶחַסֶפaְץֵמָחְלןִיpִַמג
.הָליִכֲארzֵיֶהaBאֵהְיאG,'ץֵמָחלֵכָאֵיאG')א
אָלאָה,'ץֵמָחלֵכָאֵיאG'אָנָמֲחַרבַתְכcִאָמְעַט
kְבַת'Gיִאאָניֵמָאהָוֲה,'לֵכָאֵיאqeהָליִכֲאר
'רְדאָגיִלְפe.עַמLְַמאָלהָאָנֲהרqeיִא,עַמLְַמ
אG'רַמֱאLֶpֶםBקָמלkָד,eהaַָאר"אcְ)ב.eהaַָא
הָליִכֲארqeיִאדָחֶא,'eלְכאֹתאG''לַכאֹתאG''לַכאֹי
EְלטֹרְפLֶiִדַע,]אעָמLְַמהָאָנֲהרqeיִאדָחֶאְו
,אָיְנַתcְ)ד.הָליֵבְנEaְִלטַרCLֶtֶָרֶדkְ)גבeתkַָה
הpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל,הָלֵבְנלָכeלְכאֹתאG')ב
רֵגְלאlֶָאיִלןיֵא.'Bגְו'יִרְכָנְלרBכָמBאdָלָכֲאַו
aִהָניִתְנeיִרְכָנְלaִרֵגְל,הָריִכְמaִִמהָריִכְמpַןִי,
יִרְכָנְל.'רBכָמBאהpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל'ל"ת
aִִמהָניִתְנpַןִי,zַמְלeלדBרַמ'zִzְֶנpָָלָכֲאַוהdאB
דָחֶאְורbֵדָחֶא,רֵמBאָתאֵצְמִנ.'יִרְכָנְלרBכָמ
.ריִאֵמ'ריֵרְבcִ.הָניִתְנaִןיaֵהָריִכְמaִןיaֵיִרְכָנ
הָניִתְנaִרֵגְל,ןָבָתְכkִםיִרָבcְה,רֵמBאהָדeהְי'ר)ה
eיִרְכָנְלaִַרְדאָמְעַטיאַמ.הָריִכְמaִהְייeיִא.הָד
אָנָמֲחַרבzBְכיִל,ריִאֵמ'ררַמָאְדzָCkְִעַדאָקְלָס
'Bא',רBכָמdeָלָכֲאַוהpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל
,ריִאֵמ'רְו.ןָבָתְכkִםיִרָבְדִלpָdיִמעַמLְ,יִלהָמְל
יaִַרְו.יִרְכָנְדהָריִכְמִלרֵגְדהָניִתְנםיcְִקַהְל'Bא'
הzַָארֵגcְןָויkֵ,אָרְקCיִרְצ)ואָלאָה,הָדeהְי
,BתBיֲחַהְלהוeֶֻצְמהzַָאיִאיִרְכָנְוBתBיֲחַהְלהוeֶֻצְמ
ריִאֵמ'רְלאָמָלaִLְ.)זאeהאָרָבְס,אָרְקCיִרְצאָל
cְדָחֶארַמָאbֵיִרְכָנדָחֶאְורaֵןיaִהָריִכְמ
aֵןיaִִמ,הָניִתְנcְיִרְטְציִאCיִמְלאָרְקLְאָר
הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָאָה,הָאָנֲהaַהָליֵבְנ
יaִַרְלאlֶָא;הָאָנֲהaַןיaֵהָליִכֲאaַןיaֵןיִרeסֲא
אָה,אָתֲאַדאeהןָבָתְכkִםיִרָבְדִלרַמָאcְהָדeהְי
kָיִאלqeםיִרLֶaַzBיֵלאָנְמהָרdcַסֲאeןיִר
aַיֵלאָקְפָנ.הָאָנֲהdַל'ִמ)גkֶבֶלzַLְכיִלeאןBתB',
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:ץֵמָחםMeִמרeסָאְו,םֶחֶליֵרeריaBtֵןיִנְתBנ.חָתkeרֵמBאהָדeהְייaִַר
LְלLִיםיBם.cִל"סkְניֵאהֶזְו,ש"בBרֵהַמלָכֱאֶנ,LֶאןיֵאBאןיִלְכBתBֶאlָא
ןיִלֲאMֶMBִמ,רeעיaִתַבBחויָלָעלָחLֶהָעMִָמ,םBיםיLִלLְיֵנָהְו.aBןיִליaְִטַמ
aְכְלִהBַהתtֶחחַס(:eמezָרaַתָאָנֲהB.ַאד"סקMָהָעLֶnezָכֱאֶלרBיֵאָקל:

tְLִאָטי.cְליִכֲאַמתַרְמָאאָהeמBרֵכ,
יאַהְו.'eכאָכיִרְצאָל:הָאָנֲהeניְיַה
BכָרֲחLֶןBגְכe,יֵאָקןַמְזרַחַאlְַא'רezָמ'
aְאeקהֶפָירBַמְזםֶדpB,LֶaָמְעַטלַטB
eתיִאְרַמB:ַמְז)ג(רַבָעpBסָאeרaַהָאָנֲה
ןַניִסְרָגאָלְו.ג"ה.ןָנaַָרcְתBעLְָל
tְLִאָטי,cְיִפֲאאָה'aְיִרְטְציִאחַסֶפC
יֵסBייaִַראkָיִאאָהcְ,ןַניִעֻמLְַאְל
הָעְבLִלkָהָאָנֲהaַיֵרcְLָיִליִלbְַה
יאַה,רַמBלkְ.ןָנaַָרcְתBעLְָל:)טןnַָקְל
leיִפֲאַו;עַמLְַמBתָליִכֲאןַמְז'pBַמְז'
LָהָעLִMִתי,LֶיִאןיֵאqeרBֶאlִָמאcְַרaָןָנ,
לַע.תBעMֵLLִָמ:הָאָנֲהaַףַארeסָאיֵוָה
kָָחְרCִמzְִחlַתLֵLַמLְעַמ;cְרַחַאְליִא
LֵL,cְסָאeִמרcְאBאָתֲאיאַמ,אָתיְיַר
ןיcְLִַקְמןיֵאcְאָטיtְLִ,ןַניִעֻמLְַאְל
aְיִאqeיִח:)יהָאָנֲהיֵרhֵקיeְרcִאָתָיְנ.
LַLֲחַלeאaָםִא,יִכָהleיִפֲאַו.ןֵהתLBָק
:רeסָא,םִיַמןֶהיֵלֲעeלְפLֶpָןBגkְ,ץֵמָח
tְLִאָטי.cְסָאתַרְמָאאָהeרaַתָאָנֲהB:
'Gִמ.'לֵכָאֵיאcְאָניֵרָק'Gַמ'לֵכָאֵיאLְעַמ
GאֵהְיאaBיֶהzֵַהרnֵיֵדיִלאיִבLeם
םֵההָליִכֲאיֵדיִלתBאָנֲהםַתְסe,הָליִכֲא
aָאBת,LֶlBַחֵקaַcָםיִמcְלָכֲאַמרַב:
רzֵיֶה.aBבeתkַָהEְלטBרְפLֶiִדַע
אLֶH.הָלֵבְנEaְִלטַרCLֶtֶָרֶדkְ:הָאָנֲה
Cַרְצeהְו,'eלְכאֹתאG'אlֶָאaָdבeתkָהָיָה
רBכָמBא'ביִתְכִדkְ,הָאָנֲהdaַָריzִַהְל
הָריִכְמaִיִרְכָנְלהָניִתְנaִרֵגְל.'יִרְכָנְל
EְלטַרCLֶtֶָרֶדkְג"האlֶָא,)כןַניִסְרָגאָל
aִהָלֵבְנcְכְואָיְנַתe':ַל'ל"תbֵרzִzְֶנpָה
.רbֵַאdיֵלBLרcְ.'רBכָמBאdָלָכֲאַו
הpֶָנBL'zִzְרcְ,יnֵַנ'יִרְכָנְל'יbַaֵןֵכְו
םיִרָבcְ:'יִרְכָנְלרBכָמBאdָלָכֲאַו
kִןָבָתְכ.kָCָתָוְצִמd,Gִיאzְֶנpָיִרְכָנְלה
,קleיִחןLBְל.'Bא':רbֵַלהpֶָרkְְמִיאGְו
eהיְיַוְרַתcְ,אָרְקרַמָאָקריִאֵמ'רkְיִאְו
:'Bא'בzBְכִנאָל,יִרְכpַָאeהיְיַוְרַתְורbֵַא
.יִרְכָנְדהָריִכְמִלרֵגְדהָניִתְנםיcְִקַהְל
תֶמֶדBקBתָניִתְנ,BלdָנzְיִלרLbֵֶיםִא
בzBLָרֵגaְ,רbֵיאַהְו.יִרְכָנְלdָתָריִכְמִל
ם"keַעדBבֲעַלאLֶHויָלָעלaֵיLֶwִ,רַמָאָק
הוeֶֻצְמהzַָארbֵ:)לתBלֵבְנלֵכBאְו
רbֵ')הכאָרְקiִַו(ביִתְכB.cִתBיֲחַהְל
.איִהאָרָבְס:)מ'nָCִעיַחָובBLָתְו
רbֵַלהָניִתLֶpְןיִעְדBיeנָאאָרָבqְִמ
הָריִכְמלָבֲא,הָוְצִמרbֵַהתieִחcְ,תֶמֶדBק
אָרְקCיִרְטְציִאְו,אkָיִאהָוְצִמיאַמיִרְכָנְל
יִרְכָנְלהָנzַָמaְןzֵיִלרBסֱאֶלְו,קlֵַחְל
eהaַָא'רְל.אָמָלaִLְ:רbֵַלהָלֵבְנרkBְמִלְו
Cיִרְטְציִאcְִמ,ףַליֵמְליֵצָמ,מ"רְדאaָיlִַא
ןיִרqeיִאלkָאָה,הָלֵבְניֵרLְיִמְלאָרְק
LֶaַzBהָרcִביִתְכaְהe'Gלַכאֹתא'kִי
,אָרzֵיֶהeהaְטיֵרtָרַדָהאָליִא,אָכָה
.אlֶָא:הָאָנֲהַבeהָליִכֲאaַןֵהןיִרeסֲא

ואָלהָלֵבְנcִטָרtְיאַהאָמְליd,cִיֵלאָנְמהָדeהְייaִַרְדאaָיlִַאeהaַָא'רְל
יִרְכָנְלcִרַמBלְוריִמְחַהְלאlֶָא,Cיִרְטְציִאאָלcְ,אָתֲאהָאָנֲהdaַיָיְרLְִמְל
aִַלְוהָריִכְמbֵרaִהָניִתְנ;cְאָליִאkַיֵבְתd,אָניֵמָאהָוֲהkָאָנֲהלBת
,הָדeהְייaִַרְדאaָיlִַאְוeהaַָאיaִַרְל.dיֵלאָקְפָנ:aָdתBרezָמ
:'BתBאןeכיִלzַLְבֶלkֶַל'aָdטֵעיִמe',eלֵכאֹתאG'הָפֵרְטaִבַתְכcִִמ
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י"רcְ,ת"רםaְLֵי"ִררֵמBא.חָתkeיֵניִמלָכְוחָתkeרֵמBאהָדeהְייaִַר
םיִעְדBיְו,ויָלָעויָלָעaְםcְLֵםMeִמחָתeכaְרַסָאְו,לlִֵהתיֵבkְיֵתָא

LֶהeאkeחָתLֶלtְלBְסִיְו,יִנaְרeLֶnְרָכBaְַניִא,יִרְכָניֵדְילַעחַסֶפnֵי
חָתkeרkBְמִלהָדeהְי'ררֵסBאןֵכָלְו,יִרְכָנְללֵאָרNְִיBרָכְמחַסֶפeLֶaְרaְְסִי
Lֵרָפְמcִ,ת"רְלףַאריLַtִיֵתָאְו.יִרְכָנְל
aְיֵרLֵאleעBַקְל(םיִרְבnָבמן.(cְמezָר

:חַסֶפaְחָתkeתBהLְַהְל

הָאָנֲהaַרezָמpBַמְזםֶדBקBכָרֲח
ןBגְכpB.eַמְזרַחַאְלףַא

LֶpִִמלַסְפlֶכֱאBבֶלֶכְלל,cִאָלרֵחַאןָיְנִעְב
ק"פaְהtְLָיִעLֶתַפְדאָיְמce,יִרLְיֵוֲה
)cַַמְזרַבָע:):וטףpBסָאeרaַהָאָנֲה
tְLִַר.אָטיLִ"ג"ליtְLִאָטי,cְַראָהaִי
הָאָנֲהaַץֵמָחיֵרLְָוגיִלtְיִליִלbְַהיֵסBי
kָלLִֵרָפְלןיֵאְו.הָעְבL,tְLִסָאְדאָטיeר
aִַמהָאָנֲהcִieיֵרְדאָקLָא,°cְֶרֶדCַהzַpָא
aְַכnָקְמהBמBְכִלתtBתֶאלcְעְו.ויָרָבBד,
cְְמאָלLַpֵיLַtִיֵרָפְדהֶאְרִנְו.ריC
tְLִִמ,אָטיMeםcִאָנְתaְאיףד(ק"פ:(
cְNBסָאאָמְלַא,ץֵמָחןיִפְרeרaַהָאָנֲה,
cִי'רְלBַהיֵסbְְלצ"איִליִלNָפְרB,ֶאlָא
:יִרְכָנְלpeֶרkְְמִיBאaBְלkַיֵנְפִלpeֶציִרְי

aַָקְדיֵדֲהNָיֵלףיֵרdַהְתיִלpֵיִמיpֵיd.
רַמָאcְהָדeהְייaִַרְלcִםMeִמ

'ֶפaְאָיְנַתcְ,רezָמBרְפֶאהָפיֵרaִNְץֵמָח
aָמְתִדאָרְתeהָר)cַנ.דלף((kַָהלpִNְןיִפָר
ףיֵרNָָקְדיֵדֲהaַד"סקְו,רezָמןָרְפֶא
ןיֵאcְןָנaַָרְללָבֲא.dיpֵיִמיpֵַהְתיִלdיֵל
,םיִרaְָקpִַהןִמיֵוָהְו,הָפיֵרBaִNְתָוְצִמ
cְןַניִרְמָאaְקֶרֶפaָמְתִדאָרְתeןָרְפֶאהָר
יֵדֲהַבecְהְדיִדְל]באָטיLְִפe,רeסָא

:nֶpeִמתBנָהיֵלרeסָאdיֵלףיֵרNָָקְד

kָקָמלBםLֶpֶרַמֱא'Gת"אְו.'לַכאֹיא,
,תֵרָכaְחַסֶפaְץֵמָחֵמהֶנֱהֶנאֵהְי

cְאָהkְסביִת('kִיkָאלBץֵמָחלֵכ
כ"א,יnֵַניִכָהןיִאאָמיzֵיִכְו.'הָתְרְכִנְו
ןיaֵאkָיִאיאַמיֵעָבcְ):גכףcַ(ןnַָקְל
eהיְיַניaֵאkָיִאְדאָמיֵל,eהaַָא'רְלהiִָקְזִח
אG'ְו'לַכאֹיאcְ'G,י"ִררֵמBאְו.אָה
יkִ'לָבֲא,'eלְכאֹתאH'ִמןַניִפְלָי'לַכאֹת
kָאלBִמןַניִפְלָיאָל'לֵכ'Hלְכאֹתאe':

dָלָכֲאַוהpֶָנzִzְאָנָמֲחַרבzBְכיִל
eכָמBַמ.רLְעַמcְיִא

אlֶָאןַניLְִרָדהָוֲהאָל,יִכָהבֵתkָיֵוֲה
kְןֵכְו.מ"רaְהֶזיֵאeֶנLֶC)אסמ"ב.(bַaֵי
ןיceLִִקaְןַניִרְמָאְדאָהְו.תיaְִרַתְוLֶCֶנ
)cַַרְו,):בלףaָד"סיִא,ןָנkְַרaִייBיֵס
הָביNֵיֵנtְִמ'אָנָמֲחַרבzBְכיִל,יִליִלbְַה
zָקeְרַדָהְוםzָ,zָקeְרַדָהְוםzָtְןֵקָזיֵנ';
CיLַiָאzָ'Gְרַדָהְו'ןLBְלcִםMeִמeניְיַה
.'םeקzָ'ַאCיLַiָאG'יֵנtְ'ןLBְלe,'יֵנnִtְ'ַא
'תֵאNְ',הָעָרְכַהןֶהָלןיֵאcְיֵאָרְקCָנָהְו
אָמBי('םָקְו''םיִדLewְָמ''רָחָמ''רeרָא'
יֵאָקיֵצָמםָתָהcְ.ןאָכְלםָנָיְנִעןיֵא,).בנ
eהיְיַוְרzַאָכָהלָבֲא,תַחַתlְַאBאליֵעְלcִַא
'יִרְכpָ'ַאBאdיֵדeחְל'רbֵ'ַאיִמיְיָקיִצָמאָל
יִגיִלtְ).דכףcַ(םיִחָבְזcִב"פְבd.eיֵדeחְל
zַpָיֵאbַaֵַהחַקָלְו'יkִֹמןֵהcַַחַהםhָתא
aְְצֶאaָעBיִא.'ןַתָנְוkָמְדאBְצֶא'יֵקaָעB'
.ויָנָפְלִדהָחיִקlְַאיֵאָקאָרְקdcִיֵטLְָפcִםMeִמ,הָניִתpְַאאGְוהָחיִקlְַא
תַחLְkַַמcְםMeִמ,הָחיִקlְַאאGְוויָרֲחַאְלִדהָניִתpְַאdָליֵקBמְדאkָיִאְו
aְדeְחַקָלְו'אָניִרֲחַאאָתְכzִָמcַַהםtַָתָנְורzָנְרַקלַעBַהתnְִזaֵַחaְְצֶאaֶָעE',
cְְצֶאיֵאָקaַַאעpְיִאְו.הָניִתkָמְדאBָליֵקdַאzַהיְיַוְרe,ִמMeםcְַמLְיֵלעַמd
:)עאָניִרֲחַאאָרְקaִחַכBמְדkִיnֵַנהָניִתpְַאְו,אָרְקִדאָטLְָפkִהָחיִקlְַא

aִLְַרְלאָמָלaִריִאֵמי.zֵַמיd,ַנריִאֵמ'רְלnְֵקִייLֶה,cְיִרְטְציִאאָהC
בַתְכcִאLְzַָהלָבֲא,יֵמceְקַאְלאָרָבqְִמןַניִעְדָיהָוֲה,רwָיִעלkָאָרְקבֵתkָהָוֲהאָליִאיאcַַוcְ,י"רץֵריֵתְו.רֵגְדהָניִתְניֵמceְקַאְל

הָוֲהאָליִאcְ,יִרְכָנְורbֵיnֵַנבzְֹכיִלCיִרָצְו.םיcְִקַהְלCיִרָצןיֵאLLֶַרְדיִמְלאָתֲאcַאָניֵמָאהָוֲה,'Bא'בֵתkָהָוֲהאָליִא,'רBכָמ'd'eָלָכֲאַוהpֶָנzִzְ']גהָניִתְנ
kֶָאבֵתlָאָניֵמָאהָוֲה,'רֵג'אcַעַמְלאָתֲאeהָוֲהיִאְו;יִרְכָנְדהָניִתְניֵטkָתeחְל'יִרְכָנ'בeיֵדd,אָניֵמָאהָוֲהcַעַמְלאָתֲאeרֵגְדהָריִכְמיֵט:

BתBא

טפשמןיע
הוצמרנ

איהכלהםשג"פ'יימאג
'יסח"ואע"שוטםשגמס
:טףיעסבמת'יסוב"סהמת
גמסט'להםשא"פ'יימבד

גמת'יסח"אע"שוטםש
:אףיעס

:בהכלהםש'יימגה
תוכלהמח"פ'יימדו

וט'להתורוסאתולכאמ
:טלקןיואלגמס

הכלהז"ע'להמי"פ'יימהז
הנתמוהיכז'להמג"פו[ד

:]א"יה

=
לאננחוניבר

ןבהדוהי'ררוכמלרתומ
ינימלכוחתוכרמואאריתב
םישלשרוכמלרוסאחתוכ
אתכלהו:חספלםדוקםוי
וכרחםאו'ינתמדאמתסכ
'יפאותאנהברתומונמזינפל
ונמזרבע:ורוסיאןמזרחאל
אנמיקוא.ותאנהברוסא
תועשששמורוסיאןמזב
ברכאמתסןנת.הלעמלו
הלעמלותועשששמשדקמה
]םימןהבןתנשןיטיחב[
ןהשאתינדרקיטיחבוליפא
איהיעמחמאלותוקזח
רמא:ןישודקלןיששוחןיא
רוסאשץמחלןינמהיקזח
לכאיאלרמאנשהאנהב
הליכארתיהובאהיאלץמח
לכדונעמשוירבדךותמו
והבביתכאלדארוסיא
.האנהבםירתומלכאיאל
רמאדוהבא'רדאגילפו
לכאיאלביתכדאכיהלכ
רוסאולכאתאללכאתאל
האנהבןיבהליכאבןיב
בותכהךלטרפישדע
רגלהלבנבטרפשךרדכ
.הלכאוהננתתךירעשברשא
ריאמ'רהזהארקמבוקלחו
ןיבירכנדחאורגדחארמוא
הדוהי'רהניתנבןיבהריכמב
רמולכןבתככםירבדרמוא
הנתמברגלארקביתכדכ
'רלןנירמאו.הריכמבירכנלו
םנידרגהוירכנהרמאדריאמ
הריתההרותהאוהדחא
ארקךירטצאדמ'ירמאךל
ללכמהאנהבהלבנארשימל
הרותבשןירוסיאראשד
אלא.האנהבוליפאןירוסא
םירבדרמאדהדוהי'רל
ךירטציאאלרמולכןבתככ
הנתמרסימל]אלא[ארק
היפוגלו]רגד[הריכמוירכנד
ןירוסאראשיתאדאוה
יריסאדהילאנמהרותבש
ארקיאהמןנירמאו.האנהב
הדשברשבוהילאקפנ
בלכלולכאתאלהפרט
ותואןניקיידו.ותואןוכילשת
הז'יפבלכלךילשמהתא
ירהשהאנהבךלרתומ

=
םלשהרואהרות

םָעָהלֶאהLֶמרֶמאiַֹו)א
רLֲֶאהfֶַהםiBַהתֶארBכָז
תיaִֵמםִיַרְצnִִמםֶתאָצְי
איִצBהדָיקֶזֹחaְיkִםיִדָבֲע
לֵכָאֵיאGְוהfִֶמםֶכְתֶאָיְי

]ג,גיתומש[:ץֵמָח
הָלֵבְנלָכeלְכאֹתאG)ב
הpֶָנEzִzְיֶרָעaִLְרLֲֶארbֵַל
יkִיִרְכָנְלרֹכָמBאdָלָכֲאַו
EיֶהGֱאָייַלהzַָאBLדָקםַע
GַבְתאMֵלbְיִדaִַאבֵלֲחnB:

]אכ,דיםירבד[

יִלןeיְהLzִֶדֹקיLְֵנַאְו)ג
eרָֹשָבaַyָֹהָפֵרְטהֶדGא
ןeכִלzַLְבֶלkֶַלeלֵכאֹת

]ל,בכתומש[:Bתֹא

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:ונןישודק)ב,.זליעל)א
]ש"ע[.אמאמקאבב]ש"ע[
'יע)ג,]ש"ע[:דיקןילוח
,רמאה"ד.זמםירדנ'סות
םש)ה,.כהרזהדובע)ד
ןייעו[)ו,]:גכןמקל[
ה"ד:בכתועובשתופסותב
'סות'יע)ז,]אמיאתיעביא
,ריאמיברוה"ד.כז"ע
,.גכףד)ט,.וףדליעל)ח
ה"ד:וףדליעל'סותןייע)י
:דיקןילוח'יע)כ,ששמ
המלראובמשךרדכה"דות
ףדז"ע)ל,הלסרגאלי"שר
םשכ"ות)מ,ש"ייע:דס
ףדןמקלו[)נ,א"ההאתשרפ
,טיביתומש)ס,]:זכ
:אלאמויתופסותע"עו[)ע
הדובע.אסאעיצמאבב:בנ

.]:דיקןילוח.כהרז

ס"שהןוילג=
.ל"מקהינימינהתיל'מג
ה"דתא"עהףדליעל'יע
ונמזרבעה"ד'סות:רמואו
'יע.אנתהךרדד'וכו
שורפילוה"דתב"עלןיבוריע
ב"עהלןמקלןייעו.הילע

:ע"צו

ח"בהתוהגה=
הבררמאדהברדכ'מג)א(
םש)ב(:ונמזםדוקוכרח
:הדוהי'רלאלאאכירצאל
'וכוונמזרבעג"הי"שר)ג(

:ל"צכןניסרגאלוןנברד

םינויצותוהגה=
אתיאןכועמשמבל"צ[]א
:)ןוילג(]א"עאמאמקאבבב
תוראב(אטישפל"צ]ב
:)ש"כאלמבה"כו,םימה
הריכמוףיסוהלשי]ג

:)מ"האב(

י"שריטוקיל=
.חתוכרמואהדוהי'ר
ולאבןנירמאדכץמחובןינתונ
דחילוכאליושעוניאוןירבוע
דעהלכוניאוובלובטלאלא
.םויםישלש.הבורמןמז
תוכלהבשורדלןיליחתמשמ
וילעחספתרהזאהלחחספה
ששמשדקמה.].טיתבש[

ששתלחתמ.הלעמלותועש
יטיח.אוהןנברדארוסיאד
ירהבםיחמוצה.אתינדרוק
ה"פאודאמםהםישקטררא
ואבםאןישודיקלןיששוחןיא
יתאדג"עאו,םימםהילע
ששדןנברדץמחתאנהרוסיא
ירשוהרותישודיקעקפמו
'יצרתמאהאמלעלשיאתשא
שדקמדלכןיתכודהמכב
רקפהושדקמןנברדאתעדא
ונוממוריקפהםהורקפהד"ב
ךלטרפישדע.].זליעל[
שרפלךירטציאדמד.בותכה
ךירעשברשארגלהליבנב
האנהבהיירשמלהלכאוהננתת
ולכאתאלאלאובבתכנאלו
האנהרוסיאולכאתאלמ"ש
הלעןניכרפםיחספבואוה
ךרדכ.]:ונןישודיק[אבוט
פ"עאש.הליבנבךלטרפש
לכאתאלאלאךלבתכאלש
האנהרתיההבשרפלךרצוה
הבךלשריפאלשםוקמלכאה
רוסיאעמשמביוההאנהרתיה
:דיקןילוח[לכאתאלמהאנה
דבועלוהניתנברגל.]דעה"ד
היתלימבג"להריכמבםיבכוכ
אריבסהוהיאד,והבאיברד
אלותאקודןבתככםירבדהיל
אלדאכיהדהינימףילייצמ
יאהד,רסתילרתיהטרפ
האנהרתיהלאתאואלהלבנד
רוסאאפוליחדןניעומשאלאלא
רגל.]דעה"ד:ונןישודיק[
בשותרג.ךירעשברשא
ווטצנשתוצמעבשוילעלבקש
התאוולתרתומהליבנוחנינב
רגבביתכדותויחהלהווצמ
.ךמעיחו)הכארקיו(בשותו
ל"תןינמהריכמברגל
ךירעשברשארגל
רגאיאקו.רוכמואהננתת
הלכאוהננתתרגלהינימליעלד

].כז"ע[.רוכמוא

]תוטמשהבךשמה[
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