
.גמםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

תBנaְ,םיִנLְָל)א(eעיbִִהאGְוןָקְרִפְלeעיbִִהLֶ)א
םיִריLֲִעתBנaְ,דיִסaְןָתBאתBלְפBטםיiִִנֲע
ןֶמaְLֶםיִכָלְמתBנaְ,תֶלBסaְןָתBאתBלְפBט
.'רnBַהןֶמaְLֶםיLִָדֳחהLִMָ')א'ֱאLֶpֶ,רnBַה
,רֵמBאהָיְמְרִירaַאָנeהבַר.רnBַהןֶמLֶיאַמ)ב
תִיַזןֶמLֶ,רַמָאאaַָארaַהָיְמְרִיבַר.תַכָטְס
LֶHאיִבֵהאLְיִלL.zַהְי'ר,אָיְנeאהָדBרֵמ,
הnָָלְו.שיִלLְאיִבֵהאLֶHתִיַזןֶמLֶ,ןיִנָקיtְִנַא
ןcֵַעְמeרָעיOֵַהתֶאריLֶnַMִיֵנtְִמ,BתBאןיִכָס
:ןָגcָןיnִִמאeהLֶלkֹלָלkְַההֶז:רaָNַָהתֶא
zַהְיר"א,אָיְנBLֻרַחַאֵמיִכְו,ַעLֶMָניִנekֹל
LֶהeןיִמאcָעהֶזיֵרֲהןָגBרֵבaַtֶָל,חַסnָנָמהe
ןֶהaָ]אליִגָראֵהLֶiְיֵדle,kְֵאתֶאםיִמָכֲח
eִבLְמBןֶהיֵת.kִאָהי,cְהַהeאaַאָבָרֲעַמר
רַמָא,dיֵדֲהaַאָרNְיaִהָוֲה,לֶבָבְלעַלwְיִא
יִרְמָאָקcְעַמLְ.אzְָליkְִתַמיִלeביִרָק,eהְל
:LַריtֵחָתkeעַמcִLְןָויkֵ,חָתdkeיֵלeביִרָק
רeמbָןָגcָץֵמָחcְאzַpָןאַמ:הָרָהְזַאleaְֵאיֵרֲה
בַררַמָא.ואָלd,aְיֵניֵעaְהLְֶקeנְו,תֶבBרֲעzַי"ע
רeאיNִ,אָיְנַתcְ.איִהמ"ר,בַררַמָאהָדeהְי
אָה.םיִעaְָרַאBaְלְכBאָהְו,aBְלַכְלBנְתBנְו,ףֵרOִָי
אָמְלַא,ףֵרOִָירeאיNִתַרְמָא.אָיLְַקאָפeג
,aBְלkַיֵנְפִלBנְתBנְויֵנzָרַדֲהַו;הָאָנֲהaַרeסָא
רeאיNִ,רַמָאָקיִכָה.הָאָנֲהaַרezָמאָמְלַא
'רְלהָדeהְי'רcְ,ריִאֵמ'רְלמ"רcְ)ג,ףֵרOִָי
'רְלריִאֵמ'רaB,cְְלkַיֵנְפִלBנְתBנְו;הָדeהְי
.ריִאֵמ'רְלןאַתָא,םיִעaְָרַאBaְלְכBאָהְו;הָדeהְי
LָיֵלןַניִעְמdַרְלaִנריִאֵמיeְקLֶהaְיֵניֵעdaְואָל,
בַר.תֶבBרֲעzַיֵדְילַערeמbָןָגcָץֵמָחןLֶkֵלָכְו
ןָגcָץֵמָחלַעא,אָיְנַתcְ.איִהא"ר,רַמָאןָמְחַנ
bָמeנָערeLkָריֵעלַע,תֵרeבBaְואָל.cִריֵרְב'
רeמbָןָגcָץֵמָחלַע,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו.רֶזֶעיִלֱא
ןַניִעְמLְָו.םeלkְאBaְGבeריֵעלַע,תֵרeLkָנָע
יֵדְילַערeמbָןָגcָץֵמָחרַמָאcְרֶזֶעיִלֱא'רְלdיֵל
zַרֲעBתֶבaְלָכְו,ואָלLֶkֵנ]בןeְקLֶהaְיֵניֵעd.רַמָאאָלט"מןָמְחַנבַרְוkְבַר
,dיֵניֵעaְהLְֶקeנאlֶָאםָתָהמ"ררַמָאָקאָלןאkָדַעאָמְליC,cִָלרַמָא.הָדeהְי
בַרkְרַמָאאָלט"מהָדeהְיבַרְו.אָלתֶבBרֲעzַיֵדְילַערeמbָןָגcָץֵמָחלָבֲא
י"ערeמbָןָגcָץֵמָחאlֶָאםָתָהא"ררַמָאָקאָלןאkָדַע,Cָלרַמָא.ןָמְחַנ
zַרֲעBנלָבֲא,תֶבeְקLֶהaְיֵניֵעdרַמָאאָל.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְהְיבַרeב,הָד('kָל
םBתיֵזְויִמBדֲאָהץֶמBחְויִדnַָהרָכLְֵויִלְבaַַהחָתkeתaBַרְל,'eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמ
ןָגcָץֵמָחלַע,'הָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכBאלkָיkִ')גל"ת,תֵרeLkָנָעאֵהְילBכָי.יִרְצnִַה
bָמeנָערeLkָריֵעלַעְותֵרeבBaְןאַמ.ואָלLְְעַמzָיֵלdcְריֵעלַערַמָאeבBaְואָל,
.dיֵלתיֵלא"רְלהLְֶקeנמ"ש,רַמָאָקאָלdיֵניֵעaְהLְֶקeנleיִאְו,איִהא"ר
תֵרkָ,יִכָהיִא;'eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ')בביִתְכd,cִיֵלאָנְמואָלBaְבeריֵע,א"רְו
dיֵליֵעaָיִמאeהַה.'הָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמלֵכBאלkָיkִ')דביִתkְאָהcְ,ביiַַחִליnֵַנ
,ןיִיpִַמא"דתַמֲחֵמ,ויָלֵאֵמץnֵַחְתLֶpִאlֶָאיִלןיֵא,]ג'תֶצֶמְחַמ')ג,אָיְנַתְדִכְל)ד
אlֶָא.אָתֲאַדאeהיִכָהְליnֵַנואָלcְ,יִכָהיִא.'הָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ)ב(לkָ')דל"ת
תֶאתaBַרְלdיֵליֵעaָיִמאeהַה.'לkָ')דביִתְכָהיnֵַנםָתָה.'לkָ'ִמ)בא"רְדאָמְעַט
,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָאcְ)ה,אָקְפָנבַררַמָאהָדeהְיבַרcְִמ,םיLִָנ.םיpָLִַה
לkִָמNeֲעַייkִהMִָאBאLיִא')האָרְקרַמָא,לאֵעָמLְִי'ריֵבְדאָנzָןֵכְו
,Cיִרְטְציִא.הָרLֶaַzBןיLִָנֳעלָכְל]דהMִָאְלLיִאבeתkַָההָוLְִה,'םָדָאָהתאhַֹח

אָקְלָס

LִֶהbִעיeְוןָקְרִפְלGִהאbִעיeְלLָםיִנ.LֶiֵLןֶהָלNְרָעBתkְיִאleִהbִעיe
תBלְפBטתBריLֲִע:kָCלַעתBLBבe,םיִנLָלַלְכִלeעיbִִהאGןֵהְו,ןָקְרִפְל
ןBניִקtְְנַא,ןַנzְ)ותBחָנְמaִ.ןBניִקיtְִנַא:רָעOֵַהתֶאריMִַמe.תֶלBסaְןָתBא
Gאיִבָיא;eֵרָפְמLהְי'רeְנַא,הָדtְהןיִניִקeאLֶכתִיַזןֶמe':תַכָטְס.
.רaָNַָהתֶאןcֵַעְמe:]הLַרtְָתיִאאָל
עַדLֶiֵ.ןֶהaָיִקaָאֵהLֶiְ:]וא"ֶריִיֶלְקNְֶא
רָהְזִנאֵהB,LֶiְתBאןיBNִעןֵההnִָמ
aָןֶה,kְLֶiָאיִבeלBkeעַדֵיחָתLֶiֵLז[

:אeהחַסtֶםִאץֵמָחםLLֵָיְו,בָלָח
תֶאaBתtֵַלְלןzְָפִלםLe.אzְָליkְִתַמ
BמeLְאְרLֶwָ.עַמcִLְןָויkֵ:תtַַה
keחָת:tֵַריL.LֶaָעַדָיְוהָיָהיִקLֶiֵL
Lָןאַמ:בָלָחםzַpָא.cְיִנְתַמ',cְתיִא
ןיִמaְבֵרָעְתLֶpִרeמbָןָגcָץֵמָחdיֵל
ץֵמָחיnֵַניִא,ַחnBיLֶpִ,ןִיַעBaְניֵאְורֵחַא
ןיִרָהְזeמ,dיֵניֵעdaְיֵתיִאְו,עַר,הLְֶקeנ
ןיִתיִנְתַמיֵנָתָקcְ.ואָלBaְתָליִכֲאלַע
'keַהחָתaְַויִלְבLֵַהרָכnָץֵמָח,'יִדcָןָג
bָמeֶארlָאLֶpִבֵרָעְתaְרֵחַארָבָד,
לָבֲאאeהdיֵניֵעaְ,'םיLִָניֵטיLְִכַת'ְו
,הָליִכֲאַליeאָרBניֵאcְ,אeההLְֶקeנ
:ואָלaְןֶהיֵלֲערֵבBעcְ,'הָרָהְזַאaְ'יֵנָתָקְו
Nִאיeר.LֶHַחְתִנאnֵץkְָרָצלkB.
Nִאיeר,tְיִגיִלaְיֵרָקמ"ר,)ז'יִנְתַמ
NִאיeתֶארLֶפיִסְכִהetָהֶזְו,ויָנe
zְִחlַיִחתneצB,eהְי'רְלeיֵוָההָד
NִאיeרLֶיִלליִחְתִהqָקֵדkְןיִקָדְסרָב
cַwִןיkְדָחֶאְוןאָכְלדָחֶאםיִבָגֲחיֵנְרַק
הָדeהְייaִַרְל,ויָנetָפיִסְכִהLֶלָבֲא.ןאָכְל
םיִבָגֲחיֵנְרַק,מ"רְלe;)חאיִההvַָמ
,רַמָאָקיִכָהאָכָהְו.אeהרeמbָץֵמָח
'NִאיeִירOָףֵר',cְסָאeרaַהָאָנֲה,
Nִאיeרcְפיִסְכִה,מ"רetִָי,ויָנOָףֵר
ףֵרOִָיהָדeהְייaִַרcְרeאיNְִו,מ"רְל
BנְתBנְו'יֵנָתָקcְאָפיֵסְו.הָדeהְייaִַרְל
רַמָאָקהָדeהְייaִַרְדאaָיlִַא,'aBְלkַיֵנְפִל
BלְכBאָהְו'.יֵאָקמ"רcְרeאיOִַאְו,dיֵל
aְְרַאaָמ"רְלןאַתָא'םיִע,kְלBרַמ,
יaִַרLֶהֶזרeאיNְִלBלְכBאָה,מ"רְל
תֶאגֵפBסהָאָנֲהaַריzִַמהָדeהְי
מ"רְלdיֵלןַניִעְמLָאָמְלַא.םיִעaְָרַאָה
cְיֵלתיִאdיֵנָהֵמאָדֲחzְַרzֵיcְיִנְתַמ',
cְנרַמָאָקeְקLֶהaְיֵניֵע'aְואָל,kְגBן
NִאיeרcְנeְקLֶההeא,cְניֵאBאָרeי
,רַמָגאGְותָצְקץיִמְחֶהְוליִאBההָליִכֲאַל
eיִעץיִמְחַהְלqBרֵחֲאתBתkִNְאBַנרnֵי
ץֵמָחש"כְו,ואָלaְרַמָאָקְו,יֵזֲחאָל
bָמeיֵדְילַערzַרֲעBתֶב,cְבַררַבָסָק
ריִמֲחתֶבBרֲעzַיֵדְילַע,הָדeהְי
הLְֶקeנcְואָליאַהְו.ןִיַעaְהLְֶקpeִמ
,'eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלkָ'ִמdיֵלאָקְפָנ
'kִָר'לaeהאָיeא,kְַקְלִדnָריֵעלַעְו:ןeבB
aְִמ.ואָל'kָתֶצֶמְחַמל'kְַקְלִדnָט"מ:ן
יֵקBמcְ.הָדeהְיבַרְדkִרַמָאאָל
ל"סןָמְחַנבַר:ריִאֵמיaִַרkְןיִתיִנְתַמ
רeמbָץֵמָחֵמרeמָחdיֵניֵעaְהLְֶקeנ
בַרdcְיֵתוָוkְאָיְנzַ:תֶבBרֲעzַי"ע
תֶבBרֲעַתaְרeמbָץֵמָחרַמָאcְ.הָדeהְי
לkָביִתkְאָלתֵרkָןַיְנִעְל:רeמָח
ןnַָקְלe,'ץֵמָחלֵכBאלkָ'אlֶָאתֶצֶמְחַמ
םBתיֵזְוץֶמBחְורָכLְֵוחָתd:keיֵלLֵרָפְמ
kelָץֵמָחןbָמeעְמרBבָרaָןֶה,keחָת
,יֵרָעNְאkָיִאאָתָלCzְָנָהְבe,תtַאkָיִא
לָבֲא;eהְניִנהiִָתeLְהָליִכֲאיֵנeaְהelְכְו
אeההLְֶקeנcְןָלBקְוןָליִמֲעַוןָמBז
eיֵניֵעְבd,הBואָלְוליִאaְהְניִנהָליִכֲאיֵנeאָלzְהְניִנe.ניְיַהְוekִהְיבַרְדeהָד,cְמרַמָאBַרהָיָההֶדaִרֶזֶעיִלֱאיaְנeְקLֶהaְיֵניֵעdcְטָפeריֵעא"רְו:רeבB
aְיֵלאָנְמואָלd.tְLִִמאָטיcְַאtְיֵקdaְִלLBַגְו,'תֶצֶמְחַמ'ןaֵיkַָנתֵרnֵתֶצֶמְחַמ'י'kְהַה:ביִתeתֶצֶמְחַמ'.א'cְַגaֵיkָריֵעְלואָל,תֵרeבBֶא,אָתֲאlָא
םָתָה:dיֵלאָנְמתֶבBרֲעַתcְהָרָהְזַאְו,אָתֲארֵחַארָבcָתַמֲחֵמץnֵַחְתpִַאיֵרeהְזַאְלאָמיֵאיnֵַנואָליaֵַגcְיאַה.יִכָהיִא:רֵחַארָבcָתַמֲחֵמץnֵַחְתִנְל
:תBקְלַמןLְָנָעיֵרֲהLֶ,הָרLֶaַzBהNֲֶעַתאGלkָלַעתBביiַָחםיpָLִַהLֶןאkִָמ.ןיLִָנֳעלָכְל:'הָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמלֵכBאלkָ'ביִתkְאָה,תֵרkָיbַaֵ.יnֵַנ

תַוְצִמ

םָתBנְמִלCיִרְטְציִאאָה,א"Lְaַָרְלdַמיle.zֵֵאתֶאםיִמָכֲחeנָמהnָָל
dיֵלהָוֲהאָלcְ,י"ִרץֵריֵתְו.תֵרָכaְאGְוואָלaְןֵהLֶןַניִעeמLְַאְל

.תֶבBרֲעzַי"עדַחְו,dיֵניֵעaְהLְֶקeנְלדַח,eהיְיpַיִמיֵרzְאlֶָאןַניִעeמLְַאְל
יֵטיLְִכzַאkָיִאאָהcְ,אָלָלkְיאַהdיֵלתיֵלםָאָנLֶnְק"תcְ,הLְָקִהדBעְו

,חַסaַtֶרֵבBעןיֵאְוןָגcָןיִמןֵהLֶםיLִָנ
:dָלרַמָאָקְדאeהרֶזֶעיִלֱאיaִַראlֶָא

תֶבBרֲעzַי"ערeמbָץֵמָחאzַpָןאַמ
עַמLְַמ.ואָלdaְיֵניֵעaְהLְֶקeנְו

aִLְְעַמzִןי,cְואָליִאcְַרְתיִאaֵץֵמָחי
אGרqeיִאleיִפֲא,תeקְלַמְלהLְֶקeנ
ןיelִחְדק"פְבcִ,י"ִרְלdַמיֵתְו.aBהָיָה
יֵמְחַליַלָעיֵרֲה,אָריֵזיaִַריֵעaָ))ט:גכ(
zBאץֵמָחֶהןִמהָדBַהןִמnַvָאיִבֵהְוה
Nִאיeהַמ,רe.Nִאיeרcְיִא,ןאַמ
.אeהץֵמָחdיֵלֲעיֵקָלcְִמ,מ"רְלמ"רְד
ןַיְנִעְלץֵמָחיֵוָהdcְיֵלאָנְמאLְzַָהְו
zBהָד,cִאָמְליLָץֵמָחיֵנאaְחַסֶפ
cְַרaְיֵיdקְלַמְלאָרְקeת)bְחאָדיֵר[(.
םLeאkָיִאיnֵַנםָתָהcְ,י"ִררֵמBאְו
אָהְו.הLְֶקeנץֵמָחdיpֵיִמןַניaֵַרְמcִאָרְק
הvַָמתBאaָתBחָנnְַהלkָקֶרֶפaְאָיְנַתְד
,םיִחteַתaְןיִציִמְחַמןיֵא,):גנףcַתBחָנְמ(
cְנץֵמָחיֵוָהeְקLֶהkִַמְדLְםָתָהעַמ;

:רkָLֵדַבֲעיִדaְלָבֲא,הlָיִחzְַכְלeניְיַה

.יֵנָתָקאָלdיֵניֵעaְהLְֶקeנleיִאְו
יִכָהםMeִמcְאָמיֵנְו,ת"אְו

,אeהש"כcְםMeִמ,dיֵלביLֵָחאָל
kִל"יְו.ןָמְחַנבַררַמָאְד,cְיִאkָלLֶkֵן
תיֵלcְןַניִעeמLְַאְל,יֵנְתיִמְלdיֵלהָוֲה,אeה

aֵיdkָתֵר:
יaִַרְלמ"רaB'cְְלkַיֵנְפִלBנְתBנְו'

leיִפֲאאָתיְיַרBאcְִמ.הָדeהְי
aַהָליִכֲאLְיִר,kִןַניִרְמָאְדaְחְדק"פelִןי
)cַי:גכף((cְַמvַָעְמהlֶַא,איִהאָתיְיlָא

:רeסָאןָנaַָרcְִמ

dַמיzֵ.םיLִָניֵיeתֵאְל'לkָ'אeהַה
'לkָיkִ'יֵרzְאָה,י"ִרְל

kְיִביִתbַaֵיkָתֵר,'kִיkָאלBץֵמָחלֵכ
,'תֶצֶמְחַמלֵכBאלkָיִכ'ְו'הָתְרְכִנְו
eַרְנaֵריֵעןַניeבBיִפֲאַו.תֵרָכְלleַרְלaָןָנ
cְְרָדאָלLִי'kָל','kִיkָל'cְָרLִאְו.יBרֵמ
אָתֲאcַאָרָמbְַלdיֵלאָטיLְִפcִ,י"ִר

:אLָָרcְםLeְל
אָקְלָס
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :גמ

אG')אביִתְכeליִאBה,אָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס
ויָלָעלַכאzֹםיִמָיתַעְבLִ,ץֵמָחויָלָעלַכאֹת
לַבBaְנLְֶיהvַָמלBכֱאםeקBaְנLֶiֶLְלkֹ,'תvBַמ
zָֹניֵנָהְו;ץֵמָחלַכאLֵה,יBהְנַתיֵלְוליִאeaְקeם
ןַמfְַהLֶהNֲֵעתַוְצִמdיָלאָיְוָהcְ,הvַָמלBכֱא
bְאָמיֵא,)איִה(אָמָרaְלַבzַֹנץֵמָחלַכאnֵי
לַבeaְהְלaeַרְתִאcְאLְzַָהְו.ל"מק,eהְנַתיֵל
zַֹרְתיִא,ץֵמָחלַכאaֵַניnֵַמתַליִכֲאַליvָה,
kְַרaִארֶזֶעיִלֱאי[.cְָנא,)אא"ררַמָאLִַחםיiָביBת
aַַמתַליִכֲאvָהcְרַבzBהָר,Lֶpֱֶא''Gלַכאֹתא
ץֵמָחלַכאzֹלַבBaְנLֶiֶLְלB',kֹגְו'ץֵמָחויָלָע
ליִאBה,יnֵַניLֵָניֵנָהְו;הvַָמ]בתַליִכֲאBaַנLְֶי
לBכֱאםeקaְןָנLְֶי,ץֵמָחלַכאzֹלַבaְןָנLְֶיְו
,םיLִָניֵיaeַרְל'לkָ')ביאַהcְָתיֵזֲחיאַמe.הvַָמ
eַמtְריֵעתַקeבB,ַרְלאָמיֵאaeריֵעיֵיeבB.ְסִמzַaְאָר,
ןיִלְכBאaְיֵאָק,ןיִלְכBאהaְֶרַמןיִלְכBאaְיֵאָק
edַבֲאןָתָנבַרdָלףיִקְתַמ.ןיִלָכֱאֶנהaְֶרַמ
cְהבַרeאָנ)aְיֵרdcְיֵאָקְדאָכיֵהלָכְו,)]גןָתָנבַר
aְאBְרַמאָלןיִלְכaֶאָהְו,ןיִלָכֱאֶנהzַג,אָיְנ('kִי
kָאלBַהןִמבֶלֵחלֵכaְֲאהָמֵהLֶןיֵא,'ביִרְקַיר
בֶלֵח,בֵרwָיִליeאָרLֶןיִמיִמzְבֶלֵחאlֶָאיִל
aַמיֵלֲעeִמןיִמpַַהןִמ'ל"ת,ןִיaְבֶלֵח.'הָמֵה
יֵאָקcְאָכָהאָהְו.'לkָיkִ'ל"ת,ןיִיpִַמןיelִח
aְאBְרַמאָקְוןיִלְכaֶםָתָה.ןיִלָכֱאֶנה,cְיֵלkָא
,ןיִלְכBאאkָיִאcְ,אָכָה;ןיִלָכֱאֶנהaְֶרַמ,ןיִלְכBא
ןָנaַָרְו.ןיִלָכֱאֶנהaְֶרַמeןיִלְכBאְלeהְלקיֵבLָאָל
cְהְלתיֵלeריֵעeב)ד,ב('kְָרָדאָל'לLִֶא,יlָא
'לkָיkִ')ב,יLְִרָדאָל'לkָ')ד.eהְלאָנְמםיLִָנ
cְָרLִבאָמיֵא,א"רְו.י('kַָרְל'לaBַהתֶאתpָLִםי,
יkִ'אָמיzֵיִכְו.BבeריֵעתֶאתaBַרְל'לkָיkִ')ב
kָיֵרָדאָלא"ר'לL,ה,אָיְנַתָהְו)ב('NְאBרaַל
zַריִטְקe',ֶאיִלןיֵאlָאkelB,תָצְקִמBִמpַןיִי,
ןאַמ.'לָכיkִ'ל"ת,ןיִיpִַמBבeריֵע.'לkָ'בל"ת
LְְעַמzָיֵלdcְיֵרָדL'kַָר,'לaִאָקְו,רֶזֶעיִלֱאי
יaִַררַמָאeהaַָאר"א)ג.אָיLְַק.'לָכיL'kִיֵרָד
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהןיֵאהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָ,ןָנָחBי
הָרְמָאיֵרֲהLֶ,ריִזָניֵרqeיִאֵמץeח,רqeיִאְל
zBִמ')והָרLְתַר'.eהףַא,רַמָאיִריֵעְז('NְאBרaַל
zַריִטְקe'.kְןאַמ,kְא"רcְיֵרָדL'kָיִכָהיִא;'ל,

ןַיְנִעְל

םיLִָנcְ).טכףcַ(ןיceLִיִקְדק"פaְןָלאָקְפָנ.אָמָרbְןַמfְַהLֶהNֲֵעתַוְצִמ
tְטeרBיאַה.ל"מק:ת'kָל'cְמeרָהְזBןָויֵכְו.ץֵמָחֶהלַעתcְמeרָהְזBלַעת
ןַמְזcִג"עאְו,ןLBאִרָההָלְיַלהvַָמתַליִכֲאcַהNֲֵעaַתBביiַָח,ץֵמָחcְואָל
bְאָמָר,kְה,]דרֶזֶעיִלֱא'רBֶיְוליִאLְןָנaְלַבzֹץֵמָחלַכא,cְִמןָלאָקְפָנ'kָל

:הvַָמלBכֱאםeקaְןָנLְֶי,]ה'ץֵמָחלֵכBא
יֵלְכBאaְתֵרkָיaֵַגcְ'לkָ'.ןיִלְכBאaְיֵאָק
לָכֱאaַpֶהָרָהְזַאcְ'לkָ'לָבֲא,ביִתkְץֵמָח
kְביִת,'kָיֵאָק:'תֶצֶמְחַמלaְאBןיִלְכ
.'ביִרְקַירLֲֶא':הiִָמְתaִ.ןיִלָכֱאֶנהaְֶרַמ
םָתָה:םיִמיִמezְיְהLֶiְִוםיLִָדָקעַמLְַמ
cְיֵלkַָרְלאaeאיֵיBןיִלְכ.cְָנאָהLִםי
בeתkַָההָוLְִה)א(,יִקְפָנהָדeהְיבַרcְִמ
אָכָה:הָרLֶaַzBןיLִָנֳעלָכְלLיִאְלהMִָא
cְיִאkַָרְלאaeאיֵיBןיִלְכ.cְָנLִםיaְיִאqeר
הָדeהְיבַרcְִמןָליִקְפָנאָלcְ,ץֵמָח
kְאָל,ליֵעְלןָרָמֲאַדLָאקיֵבBןיִלְכeְרַמaֶה
יִגיִלְפcִ.ןָנaַָרְוןַניִכְרָפe:ןיִלָכֱאֶנ
eהְלתיֵלcְןָויkֵ,ץֵמָחcְבeריֵעaְא"רcְַא
יbַaֵביִתְכcִ'לkָ'אָטיtְLִ,בeריֵעaְואָל
,יLְִרcָאָל'תֶצֶמְחַמלָכ'cְהָרָהְזַא
תֵרkָיaֵַגcְ'לC'kָָחְרkָלַעאLְzַָהְו
םיLִָנאlֶָאְו,יLְִרָדאָליnֵַנםיLִָניֵיaeַרְל
אָלcְ,הָרָהְזַאיaֵַגcְ.'לe:'kָהְלאָנְמ
kְביִת'kִי'aַיֵדֲהd,ְרָדאָלLִַרְלןַניaeיֵי
ןיִלְכBאcְתֵרkָיbַaֵלָבֲא,Bבeריֵעcְןיִלָכֱאֶנ
kְביִת'kִיkָאלBלֵכ',cְָרLִיֵלןַניd:
eְקַמLִאָמיֵאא"רְוןַני'kָל'cְתֵרָכ
יֵיaeַרְלתֵרָכcְ'לkָיkִ',םיLִָניֵיaeַרְל
zeאkָיֵלcְןָויֵכcְ,תֵרָכְליnֵַנBבeריֵע
,ןיִלָכֱאֶנdיaֵןַניaֵַרְמ,יֵיaeַרְלןיִלְכBא
kְןָרָמֲאַדbַaֵריֵעלַעאָמיֵאְו,בֶלֵחיeבB
aְֶאיִלןיֵא:תֵרָכlָאkelB.aִןַמְזLֶkָל
יִצֲח.Bתָצְקִמ:רBאOְַהןִמרֵטְקֶהַה
ןיֵאcְ,םֵלLָרֵטְקֶהBניֵאLֶ,]ותִיַז
Bבeריֵע:)דתִיַזkְִמהָתeחtְהָרָטְקַה
לָלְבִנְובָרBעְמאlֶָא,ןִיַעBaְניֵאkְLֶ.ןיִיpִַמ
רַחַאְלתvBַמלLֶתֶנֶגBההָחְנִמםִע
Lֶtְב(,ןָתָת(cְןָניֵאaְיֶהןיֵא:ןִיַעzֵר
בֶלֵחתִיַזיִצֲחלַכָא.רqeיִאְלףֵרָטְצִמ
רzֵיֶהןיֵא,תַחַאתַבaְרaָNָתִיַזיִצֲחַו
:BביiְַחְלרqeיִאָהרeעיLִתֶאםיִלLְַמ
תִיַזיִצֲחלַכָאםִאLֶ.ריִזָניֵרqeיִאֵמץeח
.ביiַָח,תַחַאתַבaְםֶחֶלתִיַזיִצֲחַוםיִבָנֲע
LֶהָרְמָאיֵרֲהzBִמ'הָרLְםיִבָנֲעתַרGא
יִאְו;ןִיַיtִzBaְתיiִַרLְלַעביiַָח,'הLְzִֶי
.אָרְקיִלהָמְל,תִיַזdkְֵדeחְלןִיiִַמאkָיִא
יִסְרָגcְתיִאְו.ןַניִסְרָגאָל'תַרLְִמלָכְו'
אָלcְןָנaַָרְלleיִפֲאcַ,יLְִרָפְמd,eיֵל
אָהcְ,איִהאָלְו.יLְִרcָ'לָכְו','לkָ'יLְִרָד
tַָקְלןַניִכְרnָיִמיאַה,)הןaַיֵלאָיְעd

אָמְעַטאָנֲאdיֵלאָמיֵנ,אָתיִאםִאְו;רwָיִעkְםַעַטןzֵיִל'תַרLְִמ',אָיְנַתְדִכְל
:Lיֵרָדאָל'לָכְו',dיֵלאָקְפָנ'תַרLְִמ'ְדאָתeעָמnַLְִמאlֶָא.'לָכְו'ִמיִדיִד
ץֶמBקתִיַזיִצֲח,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהיnֵַנ.'eריִטְקzַלaַרBאNְ'ףַא
cִNְאBתִיַזיִצֲחַורcְַמvָעְמןָניֵאְו,הBֶא,ןיִבָרlָאkָיִנדָחֶאלkָר:kְא"ר
cְיֵרָדL'kָליֵעְל.'ל.eיֵלאָקְפָנםָתָהֵמd,kְתָצְקִמ,ליֵעְלןָרָמֲאַדBִמpַל"תןיִי
'kָיֵרָדְו.'לLיֵלdתָצְקִמ,יִכָהBִמpַתִיַזיִצֲח,ןיִיNְאBַמתִיַזיִצֲחַורvִָעהnB:

leיִפֲא

,י"ִרְלdַמיzֵ.הvַָמלBכֱאםeקBaְנLֶiֶLְלkֹאָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס
,BLרְדִלLֵיאָכtְיִא,הaַָרcְַא,יִכָהLַרְדיִמְלzָCְעַדאָקְלָסיִכיֵה

cִחְלeַמאָרְמwְLִאְו.)וןַניBי"ִררֵמ,cְד"סcְאBיֵחְרdcִאָרְקcְֵרָפְמאָפיֵסL
,ל"ידBעְו.ףaַqBאָביִתְכcִ,יeלzָהvַָמתַליִכֲאַבcְרַמָאיִכָהםMeִמ,dיLֵיֵרְל
cְֵיאָכָהLרְדִלBLיBיֶהרֵתzֵָנְלרLִםי,
eוֲהַו,תqekBַהגַחֵמו"טcְש"גםMeִמ
רַטָפcְהqekִָמBמkְהnַvִָמיִרְטtַיִמ
).חכהekָס(ןiָLֵַהקֶרֶפaְאָיְדֶהeaְהְל
,םיLְִקַמLֵי.יַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהֵמ
םMeִמ,'יִציִצaְתBביiַָחןיֵאםיLִָנהnָָל
cְלֹכLֶiֶLְנBaִיִבְלLַתLֶַיזֵנְטַעLְנB
aִםיִליִדְג,kְִרָדְדLִןַניaַןיִכָרֲע)cַגף:(bַaֵי
kֹםיִנֲה.eריֵפְלeLי"ִרcְיֵפ'cְִמqֵאָפי
,CֶפֶהְלהLֶָק,BLרְדִלאָרָבְסאLָיֵרְל
LֶHהְיאeָנLִַחםיiָביBתaְיִכְו.םִיַאְלִכ
zֵאָהְו,נ"האָמיaְהָציֵבְדק"פ)cַדיף:(

:)זיִדיִמְלeזֲחאָלםִיַאְלִכcְעַמLְַמ

.ןִיpִַמBתָצְקִמkelBאlֶָאיִלןיֵא
aְקֶרֶפkַָהלnְחָנBתaָאBַמתvָה

אlֶָאיִלןיֵא,יaַiֵַאLֵרָפְמ).חנתBחָנְמ(
kelB,cְניְיַהekְתָצְקִמ;תִיַזB,תִיַזיִצֲח,
יִלןיֵא,ק"הcְםָתָהרַמָאאָבָרְו.ןיִיpִַמ
.ןיִיpִַמץֶמBקתָצְקִמ,kelBץֶמBקאlֶָא
eַמqִםָתָהקיcְיִאkָאaֵהיְיַניe,cְַאaַiֵי
,םיִתיֵזיֵנMְִמתBחָפaְץֶמBקLֵיcְרַבָס
cְניְיַהekְָכְל,תִיַזCֵרָפְמL'kelB'kְתִיַז,
.תִיfִַמתBחָפaְהָרָטְקַהLֵיcְיnֵַנרַבָסְו
).טעןnַָקְל(ןיִלBצדַציkֵקֶרֶפְבcִג"עאְו
הָרLֶaַzBםיִחָבfְַהלkָ,ַעBLֻהְייaִַררַמָא
LֶpִLְzַiֵןֶהֵמריkְתִיַזaָNָרeבֶלֵחתִיַזְכ
הָרָטְקַהןיֵאcְעַמLְַמ,םcַָהתֶאקֵרBז
aְחָפBִמתkְניְיַהאָכָה;תִיַזeאָמְעַט,
יֵנMְִמתBחָפaְץֶמBקLֵיcְרַבָסcְםMeִמ
יִצֲחבeתkַָההaָיִרkְLֶןkֵםִא,םיִתיֵז
רַבָסאָבָרְו.תִיַזיִצֲחהaָיִרכ"ע,ץֶמBק
ןיֵאְו,םיִתיֵזיֵנMְִמתBחָפaְץֶמBקןיֵא

:תִיfִַמתBחָפaְהָרָטְקַה

יaִַר'לL'kָיֵרָדdcְיֵלzְָעַמLְןאַמ
ע"רcְבbַלַעףַא.רֶזֶעיִלֱא

תBבBרֲעzַַהקֶרֶפaְ'לL'kָיֵרcָיnֵַנ
,הLֶָקאG)ח,'תאhַָחלkָ'יbַaֵ).בפםיִחָבְז(
cַיִפֲאleאֵהְיkְאָלמ"מ,ע"ר
)רaBְסLֶiִ(רַמיֵמְלאzַpָטיLְzַnֵיִמ
LֶiְאֵהzַרֲעBץֵמָחתֶבaְעְו.תֵרָכBד
יLְִרָדאָלcְןָנaַָרְלleיִפֲאcַ,י"ִרְלהֶאְרִנ
הeaָרְמLיֵרaְ,אָמְלָעaְיLְִרcָ,'לkָ'אָכָה
,אeהאָיaeִר'לkָ'רַמָאcְ).גסק"ב(
eקֶרֶפְבLֵסְדיִנekָה)cַזכף:(bַaֵי'kָל
רָבָדaְיLְִרָדאָלאָכָהאָקוְוַדְו,'חָרְזֶאָה
LֶַרְלאָרָבְסןיֵאaBת,kְגBריֵעןeבB,eגְכBן
א"רkְ,ןאַמkְ,פ"הְו.'eריִטְקzַלַב'cְתָצְקִמןBגְכe,אwֵLָיֶהםMeִמםיLִָנ
cְיֵרָדL'kָיִפֲא'לleרָבָדְלLֶַרְלאָרָבְסןיֵאaBת,kְגBריֵעןeבBeגְכBָנןLִםי,
ףַא.ריִזָניֵרqeיִאֵמץeח:'לkָ'יLְִרָדאָלןָנaַָרcְיnֵַנרַמָאָקאָהַאְו
;רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהןָנָחBייaִַרְל)טןnַָקְלרַמָאָקיnֵַנתאhַָחcְבbַלַע

:יֵריְיַמָקאָלםיLִָדָקְבcִ,תאhַָחביLֵָחאָלאָכָה

kְןאַמkְא"רcְיֵרָדL'kָי"ִרְלהֶאְרִנ.'ל,cִַמיִריֵעְזLְיֵלעַמdcִNְאBר
יkִ'ל"ת,ןיִיpִַמBבeריֵעיֵנָתָקcְִמ,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶה

kָל',eִמcְַרaֵריֵעיeבBיֶהכ"אzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeניְיַהְו.רekִאָבָרְד,cִיֵדיִדְלdתָצְקִמ',פ"הBִמpַניְיַה'ןיִיeתִיַזLַָאְללָבֲא.םֵלaַiֵיcִֵרָפְמL
,יֵרְמַגְלבֵרָעְתekְLֶnִניְיַה,Bבeריֵעהaֶַרְמִדאָהְו;ביiַַחיִמdיֵדeחְלרqeיִאecְהnַMֶַאcְ,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהCיLַiָאG,תִיַזיִצֲח'ןיִיpִַמBתָצְקִמ'
יִמְקBמאָל,'לkָיkִ'יLְִרָדcְבbַלַעףַאןָנaַָרְלcִםMeִמ,'לLkָיֵרָדcְא"רkְןאַמkְ'רַמָאָקcְאָהְו.רzֵיֶהַהבbַַארqeיִאָהלaַhְֵתLֶiִןַניִרְמָאאָלְו
ןיֵאְו,הvַָמcְתִיַזיִצֲחַורBאcִNְץֶמBקתִיַזיִצֲחeניְיַה'Bתָצְקִמ'dיֵלעַמLְַמיִריֵעְזL,cִֵריtֵי"Lִַרְו.BתָצְקִמתaBַרְלאlֶָאBבeריֵעתaBַרְלdיֵל
ןָנaַָרkְאָה,א"רkְןאַמkְרַמָאָקיאַמ,דBעְו.אָבָרkְאָלְויaַiֵַאkְאָליִריֵעְזיֵוָהאָלcְ,אָדֲח.אָבeטeLBריֵפְלל"קְו.רkָיִנדָחֶאלkָאlֶָאןיִבָרBעְמ
אָרְקCיִרָצcְןָויkֵ,תֶבBרֲעzַל"נמץֵמָחaְ,דBעְו.ה"פְלרqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהeניְיַהB,cְתָצְקnִַאdיֵליִמְקBמe,יLְִרcָ'לkָיkִ'אָהcְ,אָיְתָאיnֵַנ
eניְיַהיִכָהואָליִאcְ,דַחַיםיִבָרBעְמםָניֵאLֶרzֵיֶהתִיַזיִצֲחַורqeיִאתִיַזיִצֲח'יtֵ'ןיִיpִַמBתָצְקִמ'ל"צה"פְלcִ,דBעְו.רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל
:dָרNְָבaִעַלLֶiִaָדַערַמָאאָהcְ,דַחַירzֵיֶהַהְורqeיִאָהבֵרָעְתLֶiִאGםִארqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהןיֵאcְעַמLְַמתאhַָחיbַaֵ)טןnַָקְלe,בeריֵע
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