
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְזכםיִחָס.

אG,יaַiֵַארַמָאְו.ץיִמְחַהְליֵדaBkְאֵהLֶiְדַע
LָנeֶאlָאLֶwָיִסְוםַדlֵיִאָהתֶאקqeלָבֲא;רGא
הֶז)אאָמְלַא.רeסָא,רqeיִאָהתֶאקlֵיִסְוםַדָק
רֶזֶעיִלֱא'רְדאָמְעַטcְיאnִַמe.רeסָאםֵרbBהֶזָו
kְַאaַiֵי,cִִמרֶזֶעיִלֱא'רְדאָמְעַטאָמְליMeם
cְרֲחַארַחַאBיִנֲאןaָאָל,אLְיִסְוםַדָקאָנlֵק
תֶאקlֵיִסְוםַדָקאGאָנLְאָלרqeיִאָהתֶא
'ראlֶָא.יִרcִLְנ"התַחַאתַבaְלָבֲא,רqeיִאָה
הpֶָמיֵהלַטָנ,ןַנְתcִ)ב.הָריLֲֵאיֵצֲעcַרֶזֶעיִלֱא
,רzַpeַהתֶאןֶהaָקיqִִה.הָאָנֲהaַןיִרeסֲא,םיִצֵע
,תtַַהתֶאaBהָפָא.ןַצeיןLָָי,ץezַיLָדָח
תBרֵחֲאַותBרֵחֲאaַהָבְרָעְתִנ.הָאָנֲהaַהָרeסֲא
aַרֵחֲאBת,kelָסֲאןeןיִרaַַר.הָאָנֲהaִרֶזֶעיִלֱאי
,Bלeרְמָא.חַלnֶַהםָיְלהָאָנֲהCיִלBיא,רֵמBא
יaִַרְלdיֵלzְָעַמcִLְ,רeמיֱא.ז"עַלןBיְדtִןיֵא
ןיִרqeיִארָאd,aִLְָרqeיִאריִמֲחcַ,ז"עaַרֶזֶעיִלֱא
LֶaַzBיִמהָרLְְעַמzָיֵלd.ֶאlָםִאאkֵַא,ןnַןא
zִיָיְמְרd.עְוBאָה,דzַאָיְנaְַרהָיָהןֵכְו,אָיְדֶהaִי
רַמָא.הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלָכaְרֵסBארֶזֶעיִלֱא
,רeסָאםֵרbBהֶזָוהֶזרַמBלאָצְמzִםִא,יaַiֵַא
הֶזָוהֶזרַמBליֵצְמzִםִאְו.רֶזֶעיִלֱא'רeניְיַהיaִַר
bBמםֵרezִָמאָכָהְו,רMeםcְֵיLLֶםיִצֵעחַב
aַtַהתeרָעְקיֵנָהב,אBכְותBסBתeלְצBִחiBת
הֶזָוהֶזד"מְל,הָריֵדְקeרpeַתaְ,יִגיִלtְיkִ;יִריִסֲא
bBסָאםֵרeסָארeןאַמְל,רcְהֶזָוהֶז)גרַמָאbBםֵר
הֶזָוהֶזד"מְל'יִפֲא,יִרְמָאְדאkָיִא.יִרLְרezָמ
bBמםֵרezָסֲאהָריֵדְקגרeהָר,cְַקאָהaְהָל
aִיMeִמאָלwַnֵיcְיִנzֵםיִצֵעןcְיֶהzֵר"א.אָרי
BקיqִִהLֶרzַpe,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיר"אףֵסBי
aִיִלְקtֵאהָלְרָעיBaְַקMִןיLֶלkִַהיֵאְלkֶםֶר,
יaִַר,תtַַהתֶאaBהָפָא.ןַצeיןLָָי,ץezַיLָדָח
תtַַהםיִרְמBאםיִמָכֲחַו,תֶרezֶמתtַַהרֵמBא
.יֵנzָאָכtְיִאלֵאeמLְ.אָכtְיִאאָיְנַתָהְו.הָרeסֲא
יaִַרkְהָכָלֲה)דלֵאeמLְרַבָסָקאָמְלָעaְ,א"באְו
יִכיֵהיkִ,אָכtְיִאdיָיְנְתֶארַבָסְו,ויָריֵבֲחֵמ'יִפֲאאָהְבe,ויָריֵבֲחֵמאGְוBריֵבֲחֵמ
:תֶרezֶמתtַַהלkַֹהיֵרְבcִםיִלָחֶגיbַaֵלַעdָלMְיaִ:אָרqeיִאְלןָנaַָרםeקיֵנְד
אG,רַמָאדַח.ןָנָחBיר"איMִַארaַאיiִָח'רְולֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַר)]ארַמָא(
LָנeֶאlָעםיִלָחֶגאBמְמBלָבֲא,תbֶלםיִלָחBֲחLBסֲאתeיִפֲאד,רַמָאדַחְו.ןיִרle
LֵיcְםMeִמ,ןיִרeסֲאתLBֲחBלד"מְלאָמָלaִLְ.ןיִרezָמיnֵַנתLBֲחBלםיִלָחֶג
Lֶםיִצֵעחַבaַtֶַא;תlָיִפֲאד"מְלאleלBֲחLBמתezָרBת,tַתcְרַסָא,cְֵיL
Lֶםיִצֵעחַבaַtַַרְל,תaִַמיִכיֵהיLְkַיָלתַחd.ר"אtָtָא,kְLֶבֲאeהָקkְְגֶנcBה(.

לָלkְִמ

GאLָנe.cְרֲחַארַחַאBיִנֲאןaָיֶהלַפָנםִאְו,אzֵרaַqBמףezֶָא,רlָא
LֶwִיcֵיִאָהתֶאםqeיִסְורlְקBִמkֵןָויLֶpָלַפaBיֶהzִֵמרiָד,cְהBיִסְוליִאlְקB
הֶזלBכLֶiָתָצְקaָdליִעBהcְג"עאְו;BלCַלָהְולַטaָץיִמְחֶהאGןיִיַדֲעַו
רֵזBחןיֵאבLeְוBללַטaָרָבkְכ"פעא,BדָילַעץneיִחרBמְגִלןBרֲחַאָה
רַמְגִנְו.קlֵיִסְוםַדָקאGלָבֲא:aBרBעיֵנְו
,לֵטaָיִללBכָיBניֵאְוםֶהיֵנLְיֵדְילַע
:רeסָאםֵרbBהֶזָוהֶזאָמְלַא.רeסָא
cְרֲחַארַחַאBיִנֲאןaִָמאָמְעַטְו.אMeם
cְלֵזָאaָרַתbְֲעַמרַמNֶה.bְרָמBaְיֶהzֵר,
אkָיִאcְ,קlֵיִסְוםַדָקאG'יִפֲאַו,רezָמ
רeסָא,רqeיִאBaְרָמbְ;םֵרbBהֶזָוהֶז
:)רqeיִאָהתֶאקlֵיִסְוםַדָקleיִפֲאַו(
,תַחַאekְלְפָנםִא.תַחַאתַבaְלָבֲא
cְיֵלkָרָמְגאBaְיִאqeַניִכָה,רnֵיcִLְיִר,
cְהֶזָוהֶזbBמםֵרezֶָמיֵה:רpָןִמ.ה
.חַלnֶַהםָיְלהָאָנֲהCיִלBי:הָריLֲֵאָה
cְִמ.)וםיִצֵעיֵמkָקָמלBםLָיֵלןַניִעְמd,
kָלkְַהםָיְלהָאָנֲהיֵטְמַמאָלְדהָמnֶחַל,
ןיaֵץezַיLָדָחַאןיaֵק"תְלאeההֶדBמ
,אָמְלַא.תtַרqeיִאַאןיaֵ]בןַצeיןiָLַָא
kֵןָויcְָדָחיֵנָתָקLיezַיֵלתיִא,ץdהֶז
ליֵעְלאָיְנַתְדאָהְו.רeסָאםֵרbBהֶזָו
dיֵלֲעיִגיִלְפcִ,איִהןָנaַָר,ןַצeיLָדָח
cְַרaִַהיִרְמָאְויtַמתezִֶמ,תֶרMeםcְאָל
leיִפֲאַוקqֵיֶהתַאָנֲהeהְלאָביLֲִח
aְגBַבְלדָחֶאםֵרcB,ִמMeםcְיֵתיֵלd
,רpeַתaְןLֶkֵלָכְו,dיֵניֵעaְאָרqeיִאְל
LֶניֵאBהלָכֱאֶנeאaְמְצַעB,תָאָנֲהןיֵאְוB
aְגBַבְלדָחֶאםֵרcBֶאlָאaִLְגיֵנBםיִמְר,
LֶlBְוLֶיֶהלzֵםִאְו.רzַֹרְל,רַמאaָיןָנeןַצ
קqֵיֶהaְהָיeפֲאָהתַפְלeרLָאָה,יִלהnָָל
הlִָחzְַכְללָבֲא,דַבֲעיcִיlֵיִמיֵנָה.רqeיִא
.רqeיִאקqֵיֶהaְתBפֱאֶלeרLָאָקאָל
eַקְלnָזן(tָיֵרC,םיִצֵעcְיִאqeַרְלרaָןָנ
.אָתיְיַרBאcְִמיִריִסֲאdcַָלתַחLְkַַמיִכיֵה
LָדָחְדאָהְלאָמְקBאְליֵצָמcְןיcִַהאeהְו
,רֶזֶעיִלֱא'רְדאnַָקאpַָתkְליֵעְלcִץezַי
אָחיִנְו,peַמןַניִעְדָיאָלcְםMeִמאlֶָא
אeהְו,רֶזֶעיִלֱא'רטַקְניִמְלdיֵל
eלֲחַמeְקzBכ"א:רַמָאָק.cְתַכְרָפ
cִאָמְליLָיֵליֵנאd,ַאnַןאzִיָיְמְרdאָהְל
לַע.ץezַיהָלְרָעיbַaֵליֵעְלאָיְנַתְד
kָיָחְרC,kֵןָויcְַמאָלLְkַתַחzַpָאcְרַמָא
רֶזֶעיִלֱאיaִַראlֶָארeסָאםֵרbBהֶזָוהֶז
eלֲחַמeְקzBaְַמqֶאָניֵזָחְו,)חז"עתֶכ
,יִכָהיnֵַניֵרqeיִארָאaִLְיֵנָתcְאָמָתְס
:dיֵליֵנLָאָלְוdָלרַמָאָקרֶזֶעיִלֱאיaִַר
אָתיְיַרaָ.רַמBליֵצְמzִםִאיaַiֵַארַמָא
יaִַררַסָאְדיִכיֵהיִכcְ,יִכָהתLֶֶרBפְמ
aְַניִכָהתַפnֵרַסָאיaְַתpeפ"עאְור
LֶמְצַעןיֵאBלָכֱאֶנ,cְיֵלתיִאdהֶזָוהֶז
bBסָאםֵרeיֵרְו,רLָליֵעְלִדאָתיְיַרָבְדא
cְַרהָלְרָעaִָלרַמָאָקיdkelָd:ניְיַהeר'
,אeהרֶזֶעיִלֱאיaִַראlֶָאאeהיaִַרואָלאeהַהְדאLָיֵרְו,רezָמםֵרbBהֶזָוהֶזdיֵלאָריִבְסcִ.רַמBליֵצְמzִםִאְו:יִדיִמיֵעְביִמְלאkָיֵלְו,אָתeחיִנaְ.רֶזֶעיִלֱא
Bנpְיִצְושָדָחרpeַתaְלָבֲא,דָחֶאםֵרBגaְרqeיִאָהןִמהֶנֱהpֶַהאeהBפd,beָלְכBאkְLֶאָצְמִנְו,dָפeגaְםיִצֵעחַבLLֵֶיcְםMeִמ,יaִַררַסָאְדאeהתַפaְםָתָהְו
Lָרָעְקיֵנָה:יֵרBתkBסBתeלְצBִחiBת.LֶסֶרֶחלLֶvְןָפָרaֲַאיֵצֲעLֵיִפֲא.יִריִסֲא:]גהָריleַרְלaִי,cְֵיאָהLLֶםיִצֵעחַבaָןָתָאָנֲהַו,ןֶהaְGגאBםֵרLֵהיִנeא,
רַסָאאָלcְיaִַר.יִגיִלtְיkִ:יִנLֵםֵרBגאkָיִאcְדַעdיpֵיִמףbeַלהָאָנֲהאָיְטָמאָלcְרpeַתְלeמָדאָלְו,BפbeתַאָנֲהןֶהLְzַnֵLaִָמאeהןLBאִרםֵרBגיֵדְילַעְו
dָפָרLֶvְ.הָריֵדְק:רzֵיֶהלLֶאeהְויִנLֵםֵרBגאֹבLֶiָדַעןֶהֵמהֶנֱהֶנףbeַהןיֵאLֶ.הָריֵדְקeרpeַתaְ:רeסָאםֵרbBהֶזָוהֶזdיֵלתיִארֶזֶעיִלֱא'רְו,תַפaְאlֶָא
kְLֶָדֲחאיִהLָהaַיִאיֵצֲעqeר:cְַקְמאָהaְהָלaִיMeיִאְו.הָלkָתַאָנֲהאzַLְיִמLLֶnִLְzַnֵLaָdaְGגאBלָבֲא,רֵחַאםֵרzַpeנןיֵארBןיִנְתaBtֶַאתlָרַחַאְלא
רַסָא'רdcְיֵלתיִאְוdיָיְנְתַאיִכָהיnֵַנלֵאeמLְ.אָמיֵאתיֵעaָיִאְו:dיָיְנְתַאאָכtְיִאְו,ליֵעְלִדאָתיְיַרaָאָהְל.dָליֵנzָאָכtְיִא:רzֵיֶהםֵרbBלdLֶָקיqֵֶה
,לֵאeמLְִלdיֵלאָריִבְס,יaִַרלַעםיaִַרeקְלְחLֶpֶתBרֵחֲאתBקBלֲחַמaְאָמְלָעְבcִ.ריzִַהְלםיaִַררַחַאםָדָאיֵנeaְכְלֵיאLֶHיֵדd,kְָלCַפֲהeהיִאְו,eרLָןָנaַָרְו
םיaִַרcְג"עאְוBתBמkְהָכָלֲהdcַיֵלאָריִבְסאָהְבe,םיaִַרםBקְמaִרַמBלkְ,ויָריֵבֲחֵמBתBמkְהָכָלֲהןיֵא,דיִחָיםBקְמB,aִריֵבֲחֵמיaִַרkְהָכָלֲהcַג"עאְד
tְיֵלֲעיִגיִלd:ָכְפֵאdיָיְנְתֶאְוd.ֶכְפֹאpֶָאְוהLְיֶנpָה,kִקיֵתְדיִכיֵהיeיִמאָהlְיִאְדאָתqeאָרaְLֵַרםaֲָעַיְו,ןָנNeaְםָדָאיֵנkְמBןָת,LֶַהkֹהלBיֵרֲחַאןיִכְל
ןַניִמbְְרַתְמe',eהeמָמֲעאGםיִזָרֲא')אללאֵקְזֶחְי(ביִתְכִדkְ,תBיeבkְ.תBמְמBעםיִלָחbֶ:יִלeניִמֲאַיאG,דיִחָיאeהLֶ,יaִַרkְהָכָלֲהרֵמBאיִנֲאםִאLֶ;םיaִַר
'kֵל:אָיְמָע)ט'הָהBֲחLBת.bֶםיִלָחaBרֲעBאְרִנתBתkְעְנְעַנְתִמBלְותBֲחLBזתBזָלB:סֲאeַרְל.ןיִרaִי:kְְגֶנcB.kְַהדֶגֶנtַםיִצֵעָהריִעְבַמ,תaְַהיִפzַpeר:

םיִצֵע

רzֵיֶהaַםַגְורqeיִאLaֵָייִאcְ,רqeיִאaָ'יtֵ.ץיִמְחַהְליֵדaBkְאֵהLֶiְדַע
kְַרְלהֶאְרִנ,ץיִמְחַהְליֵדLְaָ"אcִLְיִר.cְאָהaְד'ֶפ[aָאָרְתcְַמqֶתֶכ

הֶזָבe,הqָיִעְלeלְפLֶpָהָמeרzְלLְֶוןיelִחלLֶרBאNְ,אָיְנzַ).חסףcַ(ז"ע
kְץיִמְחַהְליֵדeהֶזָבkְיִחְו,ץיִמְחַהְליֵדnְצe,סָאeרְו.ר'LִעְמBַמןzִרי.

.אָכָהcְ)יןָנaַָרkְןBעְמLִיaִַריֵוָהאLְzַָהְו
ףcַ(הָרeמְתִדק"פףBסaְןַנְתִדאָהְו
]רֵסBא[ץnֵַחְמרַחַאץnֵַחְמןיֵא,).בי
לַפָנםִאLֶaָd.LֶןLְaBֶחיִפְלאlֶָא
NְאBרLֶלzְרeהָמaְיִעqָיִחְוהnְָצd,
הָלBדbְתֶרֶחַאהqָיִעְלהָלְפָנְוהָרְזָחְו
ץיִמְחַהְליֵדkְרBאLaַOְֵיםִא,תאfִֹמ
לַעהָצnְַחְתLֶpִפ"עא,הָרeסֲא,הiִָנMְַה
הqָיִעיֵדְילַעְורqeיִאלLֶרBאNְיֵדְי
dָלןַניִמְקBמe,רzֵיֶהלLֶהָיָהLֶהָנLBאִר
יֵצָמ,י"ִררֵמBא.אָכָהcְןָנaַָרkְםָתָה
הqָיִעaָןיֵאLֶןBגkְיֵריְיַמםָתָהcְרַמיֵמְל
kְץיִמְחַהְליֵדeַבOְאBרLֶלzְרeֵיהָמL

kְץיִמְחַהְליֵד:

ת"ררֵמBא.תBרֵחֲאeaַבְרָעְתִנ
cְרֵחֲאַוןַניִסְרָגאָלBת

aַרֵחֲאBת,cִַהרֶדֵסְבnִLְיֵלסֵרָגאָלהָנd
Gאaְַמqְֶוז"עתֶכGאaְכםיִעָרְזרֶדֵס(:

לָכaְרֵסBארֶזֶעיִלֱאיaִַרהָיָהןֵכְו
אLְzַָה.הָרLֶaַzBןיִרqeיִא

יaִַרְלdיֵלתיִאםBקָמלָכְבcִעַמLְַמ
dַמיֵתְו.רeסָאםֵרbBהֶזָוהֶזcְרֶזֶעיִלֱא
רaַאָנeהבַרְלאָכָהֵמיLְֵקיִתcְ,א"Lְaַָרְל
לkָקֶרֶפaְהָרeמְתaִאָיְנַתcְ.אָנְניִח
יaֵַגְלןיִרeסֲאָהלkָ,)םLְָו:לףcַ(ןיִרeסֲאָה
,dָלֲעאָיְנַתְו.ןיִרezָמןֶהיֵתBדְלַו,ַחaְֵזִמ
רaַאָנeהבַררַמָאָקְו.רֵסBאא"ר
ףqBַבְלeeרaְיִעkְLֶתֶקBלֲחַמ,אָנְניִח
Cֶרֶירeaָערַבָסרֶזֶעיִלֱאיaִַרe,cְעaְְרִנ
,eרaְיִעףBסְבִלְוeעaְְרִנלָבֲא;אeהnBִא
הֶזרֶזֶעיִלֱאיaִַרְלאָמְלַא.ןיִרezָמה"ד

:)לרezָמםֵרbBהֶזָו

eיִפֲאאָהְבleאָמְעַטְו.ויָריֵבֲחֵמ
םיִצֵעחַבLLֵֶיcְםMeִמיaִַרְד

aַtְַו,תGִמאhַםַעcְהֶזָוהֶזbBםֵר,
cִLְמeלֵאtָקיֵסaְאָיְדֶהaְקֶרֶפkָל
הֶזcְיֵסBי'רkְהָכָלֲה).טמז"ע(םיִמָלvְַה

:רezָמםֵרbBהֶזָו
לָלkְִמ
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :זכ

'יִפֲאeרdLָיֵלֲעיִגיִלְפcִןָנaַָרcְלָלkְִמ
kְLֶבֲאeהָקkְְגֶנcB,ֶאlָםיִצֵעאcְיִאqeַרְלאָרaָןָנ
,אָמָחרaַיnִַאר"א.eהְלתַחLְkַַמיִכיֵה
aְLְַרLִאָפי.aְיִמאָעpֵיdיֵמָרaַבַרֵמאָמָחר
aBהָפָאְוcֵLְקֶהיֵצֲעBaַקיqִִהLֶרzַpe,אcְָסִח
תtַַהל"א.יאַמאָתיְיnַָקeaְרcְLָןָנaַָרְל,תtַַה
,אָבָררַמָא.הָלְרָעְלBזןיaֵהַמe.הָרeסֲא
cֵLְקֶה,םִיַתאָמaְהָליֵטaְהָלְרָע,אLְzַָהיִכָה
יִא,אָבָררַמָאאlֶָא.ליֵטaָאGףֶלֶאleaְיִפֲא
,קיnַqִַהלַעָמאGֲהַו,אָיLְַקאָה]אdיֵלאָיLְַק
.)אןיelִחְלeהְלeקַפְנקיnַqִַהלַעְמִדאָכיֵהלָכְו
,ןַניִקְסָעםיִמָלLְיֵצֲעaַאָכָה,אtָtָבַררַמָא
גֵגcֵLaְLBְקֶה,רַמָאְד'ָדeהְי'רְדאaָיlִַאְו
יאַמדיִזֵמaְ.לlֵַחְתִמBניֵאדיִזֵמaְ,לlֵַחְתִמ
אָלאeההָליִעְמרaַואָלcְןָויkֵ,אָלאָמְעַט
רaַואָלcְןָויkֵיnֵַנםיִמָלLְ,ןיelִחְלקיֵפָנ
אָכיֵהלָכְו.ןיelִחְליִקְפָנאָלeהְניִנהָליִעְמ
לkָ,אָיְנzַ)באָהְו,ןיelִחְליִקְפָנקיnַqִַהלֵעָמְד
,הָריLֲֵאיֵצֲעֵמץeחארezָמןָרְפֶאןיִפָרpִNְַה
יֵמָררַמָא.רeסָאםָלBעְלcֵLְקֶהרֶפֵאְוב
aַאָמָחר,kְגBןLֶpָָהיֶליֵאֵמהָקיֵלְדהָלְפ
aְַקֶהיֵצֲעcֵL,cְיֵלkִָניִאאLcְעְמִנBבַר.)גל
Lְג,רַמָא'ָיְעַמaְאBןָתLֶhְעeןיִנbְד.הָזיִנ(cְאָיְנַת,
אB'LֶHמNְָו',B'kelBמNְָו',תַחַנB'aְמNְָו')א
,אָיְנe':zַכְורeעיaִןיֵארֵמBאהָדeהְי'ר:רfֵַפְי
.הָפיֵרNְאlֶָאץֵמָחרeעיaִןיֵא,הָדeהְיר"א)ה
'הֶאָרֵילַב'BaְניֵאLֶ,רָתpBהַמe.ןֵתBנןיcִַהְו
e'ִילַבnָעָט,'אֵצeןNְץֵמָח;הָפיֵר,LֶiֶLְנB
aְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָאֵצ',GאkָלLֶkֵןLֶhָעeן
Nְרְמָא.הָפיֵרeלB,°kָלcִןיLֶַאzָןָדהzְִחlָתB
אָצָמאG;ןיִדBניֵא,לֵקָהְלBפBסְוריִמְחַהְל
הָרzBַהְו,לֵטָבeבBLֵיאֵהְי,BפְרNְָלםיִצֵע
רָבcָלָכaְ,'םֶכיaָzִֵמרBאeNְתיzַLְaִ')בהָרְמָא
LֶַאzָכָיהBַהְללLְaִתיB.הְי'ררַזָחeנָדְוהָדB
רeסָאץֵמָחְו,הָליִכֲאaַרeסָארָתBנ.רֵחַאןיִד
aַהַמ;הָליִכֲאpBרָתaִNְץֵמָחףַא,הָפיֵר
aִNְרְמָא.הָפיֵרeלB,הָליֵבְנzBַחיִכ,Lֶסֲאeהָר
aַָניֵאְוהָליִכֲאdעְטeהָנNְןֶהָלרַמָא.הָפיֵר
ץֵמָחְו,הָאָנֲהַבeהָליִכֲאaַרeסָארָתBנ,Lֵרְפֶה
ןeעָטרָתpBהַמ;הָאָנֲהַבeהָליִכֲאaַרeסָא
Nְעָטץֵמָחףַא,הָפיֵרeןNְרְמָא.הָפיֵרeלB,
LBַהרpִילָקְסBַחיִכ,Lֶסָאeרaַהָליִכֲאeהָאָנֲהַב
רָתBנ,Lֵרְפֶהןֶהָלרַמָא.הָפיֵרNְןeעָטBניֵאְו
ץֵמָחְו,תֵרeLkָנָעְוהָאָנֲהַבeהָליִכֲאaַרeסָא
רָתpBהַמ;תֵרeLkָנָעְוהָאָנֲהַבeהָליִכֲאaַרeסָא
aִNְץֵמָחףַא,הָפיֵרaִNְרְמָא.הָפיֵרeלB,
הָליִכֲאaַרeסָאLֶ,ַחיִכBילָקְסpִַהרLBלaBLְֶלֶח
eנָעְוהָאָנֲהַבeLkָעָטןיֵאְותֵרeןNְהָפיֵר.

רַזָח

:eהְלתַחLְkַַמיִכיֵהןָנaַָרְל,הָאָנֲהaַיִרְסzִַמcְ.אָרqeיִאcְםיִצֵע
aְLְַרLִאָפי.kִqֵיֵלאLֵאויָלָעבBדֲהַלBויָלְגַרם,cַןָתָאָנֲהkְLֶןֵהaְןִיַע
BאBרeעיaִרַחַאְלאlֶָאBתָאָנֲהןיֵא,קqֵיֶהתַאָנֲהלָבֲא;nָLַמיֵדְילַעְו
aִLְתַעaִעיeרB:aְהָליֵטaְְלִה.םִיַתאָמkָCִמאָריִמֲחאָלMֶkָרַעְבִנְוהָל

ביiַָחְו.קיnַqִַהלַעָמאGֲהַו:Bרqeיִא
aBןיֵאLֶרָבcָלָכְו,הָליִעְמןaְַרָק
לdLֶָניֵאLֶהָמֵהaְןBגkְ,ףbeַהתeMַדְק
לַעLֶnָןָויkֵ,תֵרLָיִלBkְניֵאLֶיִלְכeןaְָרָק
aBחְלאָצָיelִןי.cִהָליִעְמ(ןַנְתcַטיף:(,
אlֶָאןיcָLְִקeמaְלֵעBמרַחַאלֵעBמןיֵא
aְהָמֵהeיִלְכLָתֵרaִלָבֲא,דַבְלkָיִדיִמל
אָקְפָנהָנLBאִרהָליִעnְִמאָניִרֲחַא
מ"כaְהָליִעְמןיֵא)ול"יקְד,ןיelִחְל
יאnַַאְו.BתeMָדwְִמהLֶpִLְzַpָ,יpeיLִאlֶָא
tַסֲאתeקאָה,הָרBםֶדLֶpָנְתeַהtַת
.םיִמָלLְיֵצֲעaַ:ןיelִחקqֵיֶהַההָיָה
LְֶתִהtִיֵמְדִלןָסיLְיִלְוןָרְכָמְל,םיִמָלwַח
aִןֶהיֵמְדLְָדָקְו.םיִמָלLִַקםיlִןיֵאםי
ןַניֵרָק''היLְֵדָק'ואָלcְ,הָליִעְמםֶהָל
aֵיd,LֶkelַָלןaְַלןיֵאְוםיִלָעbָבBdַaָןֶה
,ןיִרeמיֵאָהתֶאםיִמcָתַקיִרְזרַחַאְלאlֶָא
,eהיְיַלֲעהָביִכְראָהיִמאָרqeיִאְו
eִמnְההָליִעeיִאְדאnְיִטיִעaְַמqֶתֶכ
.הָדeהְייaִַרְדאaָיlִַאְו:)זהָליִעְמ
tְLַיֵלטdְסִחבַרcָא,aְִקceLִןיaְב"פ
)cַהנף.(cְְקֶהרַמָאcֵLaְןיֵאדיִזֵמ
אGדיִזֵמnֶpeaְִמהָנֱהֶנםִא,לlֵַחְתִמ
גֵגLBםיִמָלkָCaִLְְלִה,ןיelִחְלאָצָי
cִהְדיekְדיִזֵמcְְקֶהcֵL,cְואָלאָהaְיֵנ
יֵצָמהָוֲהיnֵַניִכָהְו.eהְניִנהָליִעְמ
;ןַניִקְסָעדיִזֵמBקיqִִהkְLֶאָכָה,רַמיֵמְל
,דיִזֵמeגֵגLBעַמLְַמ'Bקיqִִהe'Lֶהיִמ
ןיaֵגֵגaְLBןיdaֵָמְקBאְליֵצָמcְןָויֵכְו
aְא,דיִזֵמBָמְקd:kַָהלpִNְןיִפָר.aְLִיֵהְלי
tֶקֶרaָמְתִדאָרְתeֵרָפְמ)חהָרLֵאle
cֵLְקֶהרֶפֵאְו:ןיִרaְָקִנleֵאְוןיִפָרNְִנ
cֵLְקֶהיbַaֵטַקְניִכָהְל.רeסָאםָלBעְל
,םָלBעְלטַקְנאָלהָריLֲֵאיaֵַגְו,םָלBעְל
םִארzֵיֶהdָלLֶיהָריLֲֵאcַםMeִמ
NBָפְרdג"ועeִבhְָלd,ְקֶהלָבֲאcֵL
יֵהְליLaְLִָרBפְמיִכָהְו.לheיaBaִןיֵא
zְמeיֵמָר:הָרaַבַרְואָמָחרLְהָיְעַמ
:יִרcְְהַמרeסָאםָלBעְלcֵLְקֶהרֶפֵאַא
aְאBתBרֶפֵאLֶhָעeןbְרַמָאָק.הָזיִנ
תַמeרzְלLֶרֶפֵאeהֶזְו,רeסָאםָלBעְל
:BקיqֵֶהaְהָליִעְמהָתְיָהאLֶH,ןcֶLֶַה
kָלcִןיLֶַאzָןָדה.LֶnִzְִחlָתB
יֵרֲהLֶ,ויָלָעריִמְחַהְליֵדBkְנָדהzַָא
,רֵחַארֶמBחBלאיִבֵמהzַָאְואeהרeמָח
kִץֵמָחתַרְמָאָקְדLֶהeאaְ'הֶאָרֵילַב'
אָצְמִנBפBסְו,הָפיֵרNְןeעLֶhָןיcִןיֵא
LֶחBרֶמLֶַאzָמהBויָלָעףיִסbBלםֵרB
דnֵַלְמןיcִַהיֵרֲהLֶ.ןיִדBניֵא:לֵקָהְל
Lֶiְמָחאֵהeהיֵרֲהַו,רeיִקְמאlB:Lֶםִא
GֵיםיִצֵעאָצָמאLִֵיְובaָלֵט.aִִמְתiָה.
אnַָקקֶרֶפaְ'יִרְמָאcְבbַלַעףַאְו
)cַַרְל):ביףaִהְייeלָבֲא,הָדaִLְתַע
aִעיeרBַהLְaָתָתBaְלָכcָרָב,bַaֵי
tְלeְגzַהיְיeקאָהיִמelָאיִהא,aְיִמ
LֶהeראBתאֵצָלהֶצaְLַiָא(אָריB(aְתBC
LְלLִםי,cְקָז)טןַניִרְמָאeרֵעַבְלק,eְכLֶןיֵא

לַקBניֵאLֶ.רֵחַאןיִדBנָדְו:peֶרֲעַבְיאGְולֵטָבeבBLֵיאֵהְיBפְרNְָלםיִצֵע
תַריֵזְגcִ,ןַניִלְזָאdָרְתaָאָרְמeחְלןיֵבeאelָקְלןיֵבe,הָוLָהָריֵזְגאlֶָארֶמBחָו
:לֵקָהְלBפBסְוריִמְחַהְלBתlִָחzְויָלָעביLִָהְלןיֵאְו,אeהבeתkַָה

ץֵמָח

ליִאBה,ןָנaַָרְל,רַמאzֹםִאְו.cBְגֶנkְהָקeבֲאekְLֶרLָןָנaַָרcְלָלkְִמ
eבֲאַבeהָקkְְגֶנcBֲחLִביkְמBLַתֶבֶהְלaַָהןִמהָאbֶיאַמ,םיִלָח

tָיֵרCaְסBלףeַהבָלbָזeס(לekָמה.(eַהְבbBםיִצֵעלֵז)יִאאָהְו):אקק"בkָא
ןיִרָעBבְמהָאָנֲהתַעaִLְאָה,הֶוLָןָרeעיִבeןָתָאָנֲהLֶןַחLְִמcְםיִצֵע
,רַמBלLֵיְו.תֶבֶהְלMַַהםBקְמaִרָבkְןֵה
ביLֲִחאָלהֶזkָרeעיcְLִ)א(םMeִמ
.תיִעיִבLְןַיְנִעְלןָרeעיaִרַחַאהָאָנֲה
Lֶיֵרֲהaַהָליִכֲא,cְיִמpָdםָתָהןַניִפְלָי,
אָלְו.הֶוLָןָרeעיִבeהָאָנֲהיֵרְמַגְלאkָיֵל
ןיֵאLֶ,םיִצֵערָאLְאlֶָאןַניִטֲעַמְמ
םיִלָחֶגNeֲעLֶpַרַחַאאlֶָאןָתָאָנֲה
יnֵַנןַחLְִמאָלcְםיִצֵע,יaִַרְלe.יֵרְמַגְל
הָקeבֲאdkְLֶיֵדיִדְלcִ,רַסיֵמְלdיֵלהָוֲה
kְְגֶנcBןָתָאָנֲהeעיִבeןָרLָיִאְו.הֶוkָא
,רeעיaִרַחַאהָאָנֲהבBרְוליִאBה,רַמיֵמְל
.ןֶהaָהָרzBהָרְסָאאcְGרַמיֵמְלןָלתיִא
יaִַרְלתLBֲחBלרַמָאcְןאַמְל,dַמיzֵלָבֲא
םיִצֵעלָכaְרַסָאאGיאnַַא,םיִרeסֲא
aַMְתיִעיִב,LֶןָתָאָנֲהיֵרֲהeעיִבeןָרLָהֶו,
ןֵהkְLֶתBרָעBבְמeהְלביLֵָחאָלְוליִאBה
:הָאָנֲהרwַיִעיֵוָהןָתBאְבcִ,תLBֲחBל

.ליֵטaָאָלףֶלֶאaְ'יִפֲאcֵLְקֶה
zֵַמיd,חהַמBזאיִהרֶמB,

אeהןיִריzִַמBלLֶiֶLרָבcֵLcְָקֶהאGֲה
Bניcִןיֵאהֶזםַעhִַמe,לleיִחי"ע
leיִפֲאַולַקרqeיִאleaְיִפֲאלֵטaָתBיְהִל
:).דףcַ(הָציLaֵיֵרaְןַניִרְמָאְדkִ,]בןָנaַָרcְִמ

aַיֵצֲעLְאְליֵצָמהָוֲה.םיִמָלBיֵמְק
aְַקֶהיֵצֲעcֵLeַאְודיִזֵמְבlִיaָא

אָחְרBאואָלְדאlֶָא,הָדeהְייaִַרְד
:דיִזֵמaְרBבֲעַלאָתlְִמְד

eהְניִמְרekַָהלpִNְכְוןיִפָרe'.הָוֲה
:םיִמָלLְיֵצֲעaַיֵמְקBאְליֵצָמ

dַמיzֵ.הָריLֲֵאיֵצֲעֵמץeח
הָדBבֲעkַיֵוֱהיzֶ,]גא"Lְaַָרְל

,אָיְרcְLַָהיֶלֵאֵמהָרLֶpִLְzַaְהָרָז
kִןַניִרְמָאְדaְקֶרֶפkַָהלvְז"ע(םיִמָל
cַלןיֵאְו.):אמףBרַמcְיֵריְיַמאָכָה
aֲַאLֵהָריLִֶילNְלֵאָר,cְָלןיֵאdaִיheל
).דלףcַ(הָרeמzְףBסaְאָהcְ;)יתיִמָלBע
רֶפֵאיֵנָתְוביֵרָעאָליִכָהְלL,cִֵרָפְמ
םMeִמ,ןיִרeסֲאםָלBעְלהָריLֲֵאַוcֵLְקֶה
cֲַאLֵֶיהָריLָלdיֶהzֵםִארNBָפְרd
ץֵמָחרeעיaִןיֵא:dָלhְִבcְ,ג"וע
יaִַרkְהָכָלֲהcַהֶאְרִנ.הָפיֵרNְאlֶָא
קֶרֶפdaְיֵתָוkְאzַpָןָלםַתְסcִ,הָדeהְי
aָמְתִדאָרְתeהָר)cַכ"א,ת"אְו.):גלף
aְהְי'ר)כרַמָאְדאָהeסהָדekָָניֵאהd
אֵהְי,בָלLֶaַleןיִניִמעaְַרַאaְאlֶָאתֶגֶהBנ
אָליnֵַנםָתָהB,cְתBמkְהָכָלֲהיnֵַנ
tְַריִגיִלaֶָאןָנlִָמאhַםַעcְלָכcִןי
LֶzְִחlָתBסְוריִמְחַהְלBפBןיֵא)ב(לֵקָהְל
cִןי,eסְדק"פְבekָה)cַןָלםַתְס).איף
zַpָאkְַרaָןָנ,cְתֶאָהיֶלָעהָלְדִה,יֵנָתָק
.הָריkְLֵ,ןָצָצְקםִא,תַעַלcְַהתֶאְוןֶפbֶַה
הָדeהְייaִַרkְןָלאָמיְיַקאָכָהcְ,ל"יְו
ףַא.eניִצnָהַמaְףיֵלָיcְ,רֵחַאןיcִםMeִמ
םLָָאְוףBעָהתאhַַח'Bלeרְמָאcְבbַלַע
zָלeייBחיִכe'eLְןַדיִדְלמ"מ,קיֵת
םLָָאְותאhַָחיִרְמָאcְןָנaַָרkְןָלאָריִבְס
aִNְיֵלְו,הָפיֵרkָאzBהַמ:ַחיִכpBרָת
aִNְץֵמָחףַאהָפיֵרaִNְןאַמְל,ת"אְו.הָפיֵרcְיֵרָדLליֵעְל)cַַה).דכףpBרָת
aִNְןיֵאְוהָפיֵרcָרֵחַארָבaִNְַרףיֵלָייִכיֵה,הָפיֵרaִהְייeץֵמָחהָדaִNְהָפיֵר
לָבֲא;ןיִרqeיִארָאLְאlֶָארָתpBִמיֵטeעַמְלןָלתיֵלcְ,א"Lְaַָרץֵריֵתְו.רָתpBִמ
יִכיֵהליֵעְל,ת"אְו.ןַניִטֲעַמְמאָל,'eריִתzBלַב'ְבeתֵרָכaְרָתBנְליֵמָדcְ,ץֵמָח
:eניִצnָהַמaְףַליֵמְליֵצָמcְ,]אָרְק[Cיִרְצאָלחַסֶפaְץֵמָחְלcִ,ל"יְו.יֵפְטdיֵליֵמָדcְ,אָקְוcַחַסֶפaְץֵמָחaְאָרְקיֵקBנ,ןָיְנִעBניֵאםִאaְןיִרqeִארָאLְףיֵלָי

:'eריִתzBלַב'daְיֵליֵמָדאָלcְ,ץֵריֵתְו.dיֵליֵמָדcְ,הָפיֵרaִNְאֵהLֶiְרָתpBִמףַליֵנdָפeגאיִה,א"ָביִרהLְָקִה.ַחיִכBילָקְסpִַהרLBלaBLְֶלֶח
רַזָח

טפשמןיע
הוצמרנ

ז"עתוכלהמז"פ'יימאונ
במק'יסד"יע"שוטי'לה

:אףיעס
ילוספ'להמט"יפ'יימגבזנ

:גיהכלהןישדקומה

=
לאננחוניבר

'ינשו.הלתחכשמ
חכמוהדגנכהקובאשב
ירשדןנברו.תפאנהקובאה
יצעודגנכהקובאשכ'יפא
.הלתחכשמיכיהרוסיא
אסכ'יפאפשרשב'ינשו
הרסאהזןוגכובתבשל
רבימרהינימיעב:הרות
רונתאדסחברמאמח
ובהפאושדקהיצעבקסוהש
ל"או]והמ[ריתמה'רלתפ
יצעןיבהמוהרוסאתפה
אבררמאהלרעיצעלשדקה
םיתאמבהלטבהלרעדםושמ
.ליטבאלףלאב'יפאשדקהו
ל"ייקאהואברלהילאישק
לעמשדקהיצעבקיסמהיכ
םיצעהוהליקפנלעמדןויכו
.הרוסאתפה]יאמאו[ןילוחל
שדקהיצעבאפפברינשמו
ןוגכןניקסעיאמבונרמאש
םימלשתרותבםשידקהש
ןישודקב]ינתד[הדוהי'רכו
ללחתמגגושבשדקהב"פ
יאמדיזמבללחתמןיאדיזמב
םושמללחתמוניאאמעט
אכהאוההליעמרבואלד
םישדקומהשדקהיצעבימנ
םימלשדןויכםימלשתרותב
יקפנאלוהנינהליעמינבואל
יכיהלכו'ישקמו.ןילוחל
ןילוחליקפנקיסמהלעמד
ןרפאןיפרשנהלכאינתהו
הרשאיצעמץוחרתומ
רוסאםלועלדשדקהרפאו
קיסמהלעמתרמאיאו
.רוסאיאמאןילוחליקפנו
הקילדהלפנשןוגכ'ינשו
שיניאאכילדהיליאמ
רפאינאתךכיפללועמילד
בר.רוסאםלועלשדקה
רפאינתקדיאהרמאהיעמש
ןוגכרוסאםלועלשדקה
.הזינגןועטשןשדהתמורת
ןשדהתמורתוזהעומשו
ףוסבהזינגןועטאוהש
לצאומשואינתדכהרומת
ומשותחנבומשוחבזמה
אלשומשו)תחנב(ולכ
ןיארמואהדוהי'ר:רזפי
.הפירשאלאץמחרועיב
ןיאהדוהי'ררמאאינת
ןידהוהפירשאלאץמחרועיב
לבבוניאשרתונהמוןתונ
דע'וכואצמילבבוהארי

י"שריטוקיל=
ץמחןוגכ.ןיפרשנהלכ
םרכהיאלכוהלרעוהמורתו
.םידגבסוביכלרתומןרפא
הקילדהלפנשןוגכ
שדקהיצעבהיליאמ
יאד.לועמנדשניאאכילד
קיסמהלעמםדאהקילדה
ךנהו,ןילוחלרפאקפנו
םושאלבהפרשןינועטד
ןילוחלןרפאאציהליעמ
ליאוהוהייתשודקאשילקד
שדקהרפאינתקדאהו,ולספנו
אלוהליעמאכילדאכיהרוסא
יצעבולועמלדשיניאהוה
'יעמשבר.רמאקשדקה
ןינועטשןתואברמא
רוסאשדקהרפאד.הזינג
,רמאקןשדהלשץמוקאלמב
תירחשםוילכבםרותןהכהש
רמאדכחבזמהלצאונתונו
רמאנ).דכףד(אמוידב"פב
םירהוןלהלרמאנוםירהוןאכ
ןאכףאוצמוקבןלהלהמ
אינתד.].דלהרומת[וצמוקב
ומשוחבזמהלצאומשו
הזינגהנועטאמלא.ולוכ
ןויכו.]תמורתה"ד.וכליעל[
האנהברוסאהזינגןועטד

.].דלהרומת[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

שאראצמתהזכןינע[)א
,.דלףדהרומת)ב,].חכהנשה
.בנףדתוחנמ'סותןייע)ג
ליעל.דלהרומת)ד,ןיאוה"ד
:בי:הליעל[)ה,]ש"ע[.וכ
הליעמ)ו,].דלהרומת.אכ
,:גלףד)ח,:זףד)ז,:חי
,:אלהכוס)י,].וליעל[)ט

.]םשו:ולהכוס[)כ

ח"בהתוהגה=
שיו'וכוללכמה"ד'סות)א(
טעומרועישםושמדרמול
ןיאה"ד)ב(:בישחאלהזכ
וניאלקהלופוסו'וכורועיב

:ןיד

ס"שהןוילג=
ןדהתאשןידלכ'מג
תבש'יע.'ימחהלותלחת
אינתדה"ד'סותב"עולק
:יאזעןבה"דתב"עביםיחבזו

=
םלשהרואהרות

דַבcBִמןֵהkַֹהLַבָלְו)א
eְלִידַביֵסְנְכִמaַLלַעaְרָֹשB
רLֲֶאןcֶLֶַהתֶאםיִרֵהְו
zֵֹאָהלַכאLלַעהָלֹעָהתֶא
:ַחaְֵזnִַהלֶצֵאBמָֹשְוַחaְֵזnִַה

]ג,וארקיו[

תvBַמםיִמָיתַעְבLִ)ב
zֹלֵכאeַאCaַiBאִרָהםLBן
zַLְaִתיeyְִֹמרֹאaָzֵםֶכיkִי
kָהָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכֹאל
םiBִמלֵאָרְֹשiִִמאוִהַהLֶפpֶַה
:יִעִבMְַהםBידַעןLֹאִרָה

]וט,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

אהילאישקיאי"תכב]א
:)ס"קד,ןוכנה"כו(ילאישק
ןכו,י"תכ(ןנברדבל"צ]ב
'יס'סותיקספבץ"בעיההיגה
שירלל"צילוא]ג:)'ע

:)ןהכהארמ(שיקל

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øôðçñðì÷ðáåéíæ"ìá"øàäøïæ"ìðìá"òâ'èáúúùñ"ã


