
.טמםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

,תaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָעהָעaְָרַאא)א'ינתמ
.מ"ריֵרְבcִ.תMַaַָהיֵנְפlִִמלkַֹהתֶאןיִרֲעַבְמ
,רֵמBאקBדָצרaַא"ר.pBַמְזaִ,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו
zְרeִמהָמlִַהיֵנְפMַaָחְו,תelִןיaִַמְזpָמג:ן'
תַבLָתַחַאםַעtַ,רֵמBאקBדָצרaַא"ר,אָיְנzַ)ב
תBיְהִלרNָָעהָעaְָרַאלָחְו,הֶנְבַיaְאaַָא
aְLַaָת,eזאָבeמְמןיִנepֶהLִֶה,רַמָאְוג"רלbִַעי
אaַָארַחַאיzְִכַלָהְו,ץֵמָחֶהתֶארֵעַבְלתֵע
eנְרַעיִבeהַהב'ינתמ:ץֵמָחֶהתֶאBֵלCִלLְחBט
תַדeעְסלBכֱאֶלְו,Bנaְתֶאלeמָלְו,Bחְסtִתֶא
BCתaְץֵמָחBלLֶiֶLרkְַזִנְו,ויִמָחתיֵבaְןיִסeריֵא
aֵתיB,כָיםִאBזֲחַללBרeזֲחַלְורֵעַבְלBתָוְצִמְלרB,
ליvִַהְל.aBִלBaְלhְַבְמ,ואָלםִאְו;רֵעַביִורBזֲחַי
ןִמe]בםיִטְסlִַהןִמeרָהpַָהןִמe]אםיִרְכpַָהןִמ
תLְaBִלְו.aBִלaְלhֵַבְי,תֶלnַtBַהןִמeהָקיֵלcְַה
LְְרָהתַתיִבLeזֲחַי,תBִמרiָיִמןֵכְוג)ג.דLֶiָאָצ
םִא,LֶדֹקרBaְNַדָיLֶiֵLaְרkְַזִנְו,םִיַלeLָריִמ
רֵזBח,ואָלםִאְו;BמBקְמBaִפְרNB,םיִפBצרַבָע
דַעְו.הָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמהָריaִַהיֵנְפִל)דBפְרNBְו
kַnָחןֵההBאמ"ר.ןיִרְזBהֶזָוהֶז,רֵמaִהָציֵבְכ.
םיִמָכֲחַו.תִיַזְכaִהֶזָוהֶז,רֵמBאהָדeהְי'ר
ץֵמָחְו,תִיַזְכLaִֶדֹקרaְNַ,םיִרְמBא
לBכֱאֶלCֵלBהַה,eהְניִמְרe'מג:הָציֵבְכaִ]ג[
תַתיִבLְתLְaBִלְו,ויִמָחתיֵבaְןיִסeריֵאתַדeעְס
אָה,אָיLְַקאָל,ןָנָחBיר"א.דiִָמרBזֲחַי,תLeְרָה
תַדeעְס,אָיְנַתcְ.יֵסBייaִַראָה,הָדeהְי'ר
יֵסBייaִַר.הָדeהְי'ריֵרְבcִ.תLeְרןיִסeריֵא
,אcְָסִחבַררַמָאcְאLְzַָהְו.הָוְצִמ,רֵמBא
הָדeעְסaִלָבֲא,הiִָנLְהָדeעְסaִתֶקBלֲחַמ
אָהאָמיlezֵיִפֲא;הָוְצִמלkַֹהיֵרְבcִהָנLBאִר
הָדeעְסaִאָה,אָיLְַקאָלְו,הָדeהְי'ראָהְו
יaִַררַמָא,אָיְנzַ.הiִָנLְהָדeעְסaִאָה,הָנLBאִר
,ןיִסeריֵאתַדeעְסאlֶָאיzְִעַמLָאGיִנֲא,הָדeהְי
.תBנBלְבִסְוןיִסeריֵאתַדeעְסיzְִעַמLָיִנֲא,יֵסBי'רBלרַמָא.תBנBלְבִסאGלָבֲא
zַַר.אָיְנaִיLִעְמBאןBד,רֵמkָעְסלeהָדLֶָניֵאdLֶןיֵא,הָוְצִמלzַַרםָכָחדיִמְלMַיא
םָכָחדיִמְלzַתַבe,לֵאָרNְִיְלןֵהkֹתaַןBגkְ,ןָנָחBיר"א.יאַמןBגkְ.הnֶpִָמתBנָהֵל
רַמָא.איִהיאַמ.הֶפָיהֶלBעןָגeeִזןיֵאלֵאָרNְִיְלןֵהkֹתaַ,ןָנָחBיר"אcְ.ץֶרָאָהםַעְל
Bא,dָרְבBק,אָנzָאָתיִנְתַמd.aְָלןיֵאעַרֶזBא,הeLָרBbְא,הָנָמְלַאBא,אcְָסִחבַר
קaְַדִי,רMֵַעְתLֶiִהֶצBרָה,ןָנָחBיר"אאָהְו,יִניִא.תieִנֲעיֵדיִלBתָאיִבְמBא,zBְרַבBק
aְעְרַזBLֶןֹרֲהַאל,kָלLֶkֵןLֶzBהָרeהְכepַָעְמהMְַרzַָקאָל.ןLְאָהה,אָיaְאָה,ח"ת
aְהְי'ר.ץֶרָאָהםַעBLֻביֵסְנַעkְָנַהzַָלֲח.אL.יֵלאָחיִנאָל,רַמָאdןֹרֲהַאְלcְְדֶאaַק
aְיֵעְרַזd,cְיֵליֵוָהdאָנְתַחkִיִדיִאבַר.אָנֲאיaַביֵסְנןיִבָארkְָנַהzָקַפְנ,אeיִמpֵיd
zְיֵרaְבַר]ג,יִכיִמְסיֵנLֵLֶתaְיֵרdcְהְי'רְויִדיִאבַרBLַֻעaְיֵרdcְרַמָא.יִדיִאבַר
אָנְביֵסְנאָליִא,אָנֲהkָבַררַמָא.יִרzַַעיִאאָל,אzְָנַהkָאָנְביֵסְנאָליִא)ה,פ"ר
kְָנַהzָרְמָא.]דיאַלְגאָל,אeיֵלd,קְמִלאָהְוBםzBהָרbְיאַלְגאָל.ָתיֵלkִָניִאיֵלָגְדLֵי.
םיִלְכBאְו')א'ֱאLֶpֶ;הֶלbBףBסְל,תLeְרָהתַדeעqְִמהֶנֱהpֶַהלkָ,קָחְצִייaִַררַמָא
kִָמםיִרvִֹמםיִלָגֲעַוןאzBCְרַמaֵק',eַעןֵכָל')ב]הביִתְכzָלְגִיהeaְאֹרLbBר"ת:'םיִל,
kַָהח"תלnְַרaֶעְסהeתָדBaְקָמלָכBס,םBתֶאביִרֲחַמףaֵתיB,eתֶאןֵמְלַאְמ
תBאaָתaBַרתBקBלֲחַמnֶpe,eִמַחLְzַkִֵמBדeמְלַתְו,ויָלָזbBתֶאםzֵיַיְמLְzB,eִא
םLֵםֵרBגְו,ויִבָאםLְֵוaBַרםLְֵוםִיַמLָםLֵלlֵַחְמe,םיִעָמLְִנםָניֵאויָרָבְדe,ויָלָע
רdaַיֵלeרָק,יaַiֵַארַמָא.איִהיאַמ.תBרcBַהלkָףBסדַעויָנָביֵנְבִלְוויָנָבְלBeלעַר
.יkְֵניCtִיֵחַלְמרaַ,רַמָאאtָtָבַר.יkeaֵיaֵדיwֵַרְמרaַ,רַמָאאָבָר.יֵרzַpeםיֵחַמ
אOִָיְוBלMֶiֶLהַמלkָםָדָארkBְמִיםָלBעְל,ר"ת:עַבָרCָמרaַ,רַמָאהָיְעַמLְבַר
aַח"תת,LֶאתֵמםִאBגBמ,הֶלeלחָטְבBLֶaִָילַאְו;ח"תויָנOָאaַה"עת,
LֶאתֵמםִאBגBהֶל,aָעְל,ר"ת.ה"עויָנBְמִיםָלkBםָדָארkָהַמלMֶiֶLלBִיְוOָא
aַַיְו,ח"תתOִאיaִzBָמ.ח"תְלLִָעְללpְַהיֵבbֶןֶפaְִעpְַהיֵבbֶןֶפ,cָהֶאָנרָב
eַקְתִמaְֵו.לGִיאOָאaַָמ.ץֶרָאָהםַעתLִָעְללpְַהיֵבbֶןֶפaְִעpְַהיֵבqְהֶנ,cָרָבkָעeר
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Bתָליִכֲאיֵדkְִמץeח,הָמeרzְןיaֵןיelִחןיaֵ.לkַֹהתֶאןיִרֲעַבְמ'ינתמ
BניֵאLֶ.תMַaַָהיֵנְפlִִמהָמeרzְ:רֵעַבְירֵעַבְלדיִתָעMֶהַמלkָלָבֲא,תLַaְָל
לָבֲא.רLְָפֶאיִאdָתBהLְַהְלe,םיִרָזתַמֱהֶבְלאGְוםיִרָזְלאdGָליִכֲאַהְללBכָי
:הaְֵרַהםיִלְכBאןֶהָלאBצְמִללBכpB,LֶiַָמְזaִאlֶָארֵעַבְלCיִרָצןיֵאןיelִח
:תַחַאתLַaָםLָהָהLְzִַנ.תַבLָ'מג
םִא:רNָָעהָעaְָרַאC.aְֵלBהַה'ינתמ
ןִמליvִַהְל:םaַiBתeהLֶiֵLLְ.לBכָי
לhֵַבְי:ןיִפcְָרpִַהלֵאָרNְִיתֶא.םיִרְכpַָה
aְִלaB.ְוGזֲחַיאBֵי'יִפֲאַו,רLLְהeת,
cְִמcְאBַסאָתיְיַרbִיֵליdaְיִבheל
aְִל:)ואָמְלָעLְaBתLְְרָהתַתיִבLeת.
LֶההָיָהBֵלCְחַהְלLִיCַהלַעzְחeנְקִלםBת
LְהָתיִבLָם,kְיֵדLֶiְלאֵהBִמMָםeַהְלlָן
,תLeְרָהרַבְדִלםLָרָחָמְלCֵליֵלםִיtְַלַא
,הָוְצִמתַתיִבLְתBנְקִללָבֲא.דiִָמרBזֲחַי
kְגBןLֶiֵֵלCחרָחָמeַלץzְחeתיֵבְלם
CֵלBהekְניְיַה,)זהnִLְzֶַהתיֵבְלBאלֶבֵאָה
רBaְNַדָיB:LֶiֵLaְחְסtִתֶאטBחLְִל
,אֵצBיaְלַסְפִנְו,CֶרnBaַcִֶע.LֶדBק
LֶnְיִחvַָדָקתLִַקםיlִחםיBרְיתַמeLָםִיַל:
לBכLֶiָרָפkְםLֵ.םיִפBצרַבָעםִא
BפְרNB:םMִָמcָLְקnִַהתיaֵתBאְרִל
aִקְמBמB.ְוGחיִרְטִהאeהeזֲחַלBםִאְו:ר
לָכaְןָרָמֲאַדe'.kְכBפְרNBְורֵזBחואָל
Lָדכליֵעְל(הָע.(,'aַwBֶדLaֵָאL
zִOָףֵר',cְקְמִבBתָליִכֲאםBNְתָפיֵרB:
LֶiֶLרkְַזִנְוליֵעְלןָרָמֲאcַץֵמָח.הֶזָוהֶז
:nBִעLLֶֶדBקרNְַבB,eתיֵבaְץֵמָחBל
aִלָבֲא.הָציֵבְכaְחָפBת,bַaֵַבְיץֵמָחיhֵל
aְִלaB,ַגְוaֵיaְNַקרBֶדLNBפְרB
aִקְמBמB:עְס'מגeהָדLְִנiָה.kָCהeא
ןיִסeריֵאתַדeעְסרַחַאְל,םיִנָתֲחַהCֶרֶד
דֵעBסְוBתָסeרֲאַלתBנBלְבִסרLַbְֵמeרֵזBח
Lָיִנֲא:םGאLְָעַמzִי.Lֶzְהָוְצִמאֵה
אGלָבֲא,cָdַבְלןיִסeריֵאתַדeעְסאlֶָא
,תBנBרcB.תBנBלְבִס:תBנBלְבִסתַדeעְס
kֵםיִאָנםיִל:aַתkֹיִהְלהָכיִרְצ.ןֵהpָNֵא
zָdְחLְtִַמםbBְפִלאGְו,םיִנֲהֹכְל
הֶלBעןָגeeִזןיֵא:לֵאָרNְִיְלאpָNֵיִהְל
הֶלBעהָמ.איִהיאַמ:בBטלfַָמaְ.הֶפָי
aְא:ןָדָיBאהָנָמְלַאBbְרeLָאהBעַרֶז
ןֵהkֹתַבe')בכאָרְקiִַו(ביִתְכִדd.kְָלןיֵא
kִיִאְלהֶיְהִתיLרָז',eיִמְסCיֵלd'eתַב
kֹןֵהkִהָנָמְלַאהֶיְהִתיeרְגeLָעַרֶזְוה
:ןַמְזאd.aְGָרְבBקBא:'Bגְו'dָלןיֵא
zַה)א(.םָכָחדיִמְלeאLֶלחַבB,לָבֲא
Bלאeהיאַנbְ,ןֵהBkֹניֵאְוץֶרָאָהםַע
אָנֲהkָבַר.יאַלְגאָל:םיLִָנֱעֶנְו,]וןֹרֲהַאְל
bִָמהָלaָי"אְללֶב,kִרַמָאְדaְַהbBלֵז
eיאַלְגאָל:).זיקק"ב(ליִכֲאַמkִלָגְדe
,ןzְָעcִַמןיִאְצBיםיִדיִמְלzַרָאLְ.יLֵָניִא
ןיִדָרְמתַמֲחֵמיִחְרkָלַעיִתאָצָייִנֲאַו
.LְzBִאתֶאןֵמְלַאְמe:תeכְלַמתַמיֵאְו
LֶnְַבwֵLיִלneדBְפֶאיִאְו]זLָלרB,גְוBהֶל
:תieַחתeנְמְלַאLְzBaְִאיֵרֲהַו,תBנBזְמִל
bBתְי.]חויָלָזBמְלַתְו:ןיִמeדBִמLְzַkֵַח.
LֶניֵאBסָעeזֲחַלקBויָלָער:eלֲחַמBקBת
חַכLֶMָתַמֲחֵמ.ויָלָעתBאaָתaBַר
zַמְלeדB.אBַהwָפBתLֶnַwִןיִנָוְנֶחֵמףי
דיwֵַרְמ:Bנְבִל.dיֵלeרָק:ויָתBדeעְסִל
aֵיkeaֵי.kְֶרֶדCַהlֵםיִנָציLֶnְNַןיִקֲח
eַרְמwְןיִדaַנֲחeיBַהְלתLְקBןָתaִNְןָרָכ:
.עַבָרCָמ:תBרָעְק]ט.יkְֵניCtִיֵחַלְמ
CֶרkָCcֶ.ןLֵָיְוץֵבBרְוeLBבְללtֵַקְמ
BתיֵבְלCֵליֵלקיtְִסַמBניֵא,ןיִרnִLְzַkְַה
eLBבְללtֵַקְמאlֶָאBתhִָמלַעבLְkִַלְו
zְַחzָָיְוויLֵָמ:ןC.kְמBaַַחרnָאָר
:):וףcַתיִנֲעzַ)ח(יֵנְגCeיeCNַwָמ

Bניֵאְו

םeחzְַהלַעCיLְִחַהְלCֵלBההָיָהLֶ,ה"פ.תLeְרָהתַתיִבLְתLְaBִל
,הLֶָקְו.תLeְרָהרַבְדִלםיִפָלֲא]י'דCֵליֵלְוםLָהָתיִבLְתBנְקִל

רַבְדִלאlֶָאןיִבְרָעְמןיֵא,).אלןיִבeרֵע(ןיִבְרָעְמלaַkֹ'ֶפaְד"מְליLְֵקיzִכ"א
ַחBמNְִלCֵלBהLֶ,'תLeְרָהתַתיִבLְתLְaBִל',פ"הcְי"ִרְלהֶאְרִנְו.הָוְצִמ

aְחַסֶפaְאתיֵבBבֲהBאBרְקBבB:

םLֵ,סֵרְטְנaַwe'יtֵ.םיִפBצרַבָעםִא
kְָקְו.רָפLֶל"הכ"א,י"ִרְלה

'ֶפaְאָיְנַתְדkִ,ַחeרלָכְלBתcִָמְכeרַמיֵמְל
Cֶרֶדeהֶזיֵא,):גצןnַָקְל(אֵמָטהָיָהLֶיִמ
הָתcִָמְכe,ץeחַלְוןיִעיִדnBַהןִמ,הָקBחְר
אzְָפֶסzBַבcְ,י"ִררֵמBאְו.)טַחeרלָכְל
,םיִפBצeהֶזיֵא,אָיְדֶהLaְֵרָפְמ)יןיzְִליִכְמִד
םBקָמלkָ,'יtֵ.קיִסְפַמןיֵאְוהֶאBרָה
:םMִָמBתBאְרִללBכLֶiָםִיַלeLָרְיביִבְס

,ה"פ.הָריaִַהיֵנְפִלBפְרNBְו
kִרַמָאְדtֶקֶרkָלLָהָע

)cַדכף.(,'aַwBֶדLaֵָאLִיOָףֵר',aִקְמBם
יִא,י"ִרְלהLֶָקְו.BתָפיֵרBNְתָליִכֲא
םיִפBצרַבָעיlִהַמ,אeהאָתיְיַרBאְד
eל"מGצרַבָעאBל"יְו.םיִפ,cְןִמ
.הֶצְרLֶiִמ"כdaְָפְרNְָללBכָיהָרzBַה
cִקֶרֶפְבkָלLָז"ג(הָעLַָרְמאָל)םaֵןַני
יֵרeמיֵאְוםיLִָדָקיLְֵדָקיֵלeסtְאlֶָא
םיLִָדָקרָאLְלָבֲא,םיlִַקםיLִָדָק
Lֶpֶַרְמאָלםיִרָזְלםיִלָכֱאaֵןַני;eהַמ
MֶכיִרְצִהeִלםיִמָכֲחNְרBאָכָהְדיֵנָהף
יLְֵדָקheַאהָריֵזְגeניְיַה,הָריaִַהיֵנְפִל
םיִחָבְזaִ.הָריaִַהיֵנְפִל:]כםיLִָדָק
aְבְטקֶרֶפeילBם)cַדקף:(tְיאַמ.יִגיִל
aִַררַמָא.הָריaָהaַרaַר"אהָנָחר
.BמLְהָריִבeתִיaַַהרַהLaְֵיםBקָמ,ןָנָחBי
,הָריaִיֵוָהkelBתִיaַַהלkָ,רַמָאל"ר
Lֶpֶַה]ללֶא')כרַמֱאaֲִאהָריLֶניִכֲהרBיִת':
LֶדBקרaְNַםיִרְמBאםיִמָכֲחַו
aִץֵמָחְותִיַזְכaִא.הָציֵבְכBא"ָביִררֵמ,
cִֵרָפְמLaַרְיeLִַמ,יִמְלMeםcְִבNַקרBֶדL
,תִיַזְכeaִריִמְחֶהלheיִבaְהָנdzַwָיֵלתיֵל
אGלheיִבaְהָנdzַwָיֵלתיִאץֵמָחלָבֲא
ר"אאָיְנzַ:הָציֵבkְדַעeריִמְחֶה
אָיְנzַיֵתיְיַמאָליאnַַא,dַמיzֵ.הָדeהְי

:אcְָסִחבַרְלאָכָהCcְַהֵמיִכָהיnֵַנ
רַמָא ב"עבאצמנןאכלךיישה'סותרוביד)*
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d©Ït¤d,Y§xEn̈zFY§xEn̈d,

gEun¦od©GEp¦ior©l

d©g¦H¦im,W¤¥̀ip̈oŸ̀k¤l.

e§d©T¦XEze§d©O§l̈t§tFo,n¦io

¤̀g̈c.x©A¦ii§dEc̈d`Fn¥x,

W§p¥in¦ip¦io:

טפשמןיע=
הוצמרנ

ץמח'להמג"פ'יימאזמ
טלןישעגמסגהכלה

:אףיעסדמת'יסח"אע"שוט
ע"שוטט'להםש'יימבחמ

:זףיעסםש
תוכלהמטיקרפ'יימגטמ

הכלהןישדקומהילוספ
:ח

ץמח'להמג"פ'יימ[]ג[טמ
'יסח"אע"שוטט'לה

:]זףיעסדמת
תועדתוכלהמה"פ'יימדנ

:בהכלה
ירוסא'להמא"כפ'יימהאנ

ןיואלגמסאלהכלההאיב
'יסע"האע"שרוטוכק

:ח"סב

=
לאננחוניבר

ןלהנשדריאמ'רכל"יקו
'ינתמ:םימכחדןושלבאנת
תויהללחשרשעהעברא
ינפלמלכהןירעבמתבשב
'רריאמ'רירבדתבשה
ינפלמהמורתרמוארזעילא
ל"ייקו.ןנמזבןילוחותבשה
'ראינת:קודצ'רברזעלא'רכ
םעפרמואקודציברברזעלא
לחוהנביבאבאתבשתחא
תבשבתויהלרשעהעברא
טוחשלךלוהה'ינתמ:'וכ
ונבתאלומלווחספתא
ןיסוריאתדועסלוכאלו
.'וכרכזנווימחתיבב
תדועסלוכאלךלוההיהנימרו
תובשלווימחתיבבןיסוריא
דימרוזחיתושרהתתיבש
ובלבלטבי'ינתמבינתקאכהו
ותואןיבייחמןיאשללכמ
יסוי'ר'ינתמ'נינשו.רוזחל
ןיסוריאתדועסרבסדאיה
.הוצמימנץמחרועיבוהוצמ
רשפאץמחרועיבוהימ
םילשיוץמחלוטיבבהמייקל
םייקמאצמנשןיסוריאתדועס
הדוהי'ראתיירבו.ןהיתש
תושרןיסוריאתדועסרבסד
ירבדלותושרהתתיבשןוגכ
אינתדדימרוזחלבייחלכה
'רירבדתושרןיסוריאתדועס
.הוצמרמואיסוי'רהדוהי
אדסחבררמאדאתשהו
לבאהינשהדועסבתקולחמ
'ר'יפאהנושארהדועסב
'יפאהוצמדהדומהדוהי
הדוהי'ר'ינתמאמית
איהשהנושארהדועסבו
הינשהדועסבאתיירבהוצמ
'ררמאאינת.תושראיהש
אלאיתעמשאלינאהדוהי
'ררמאדבלבןיסוריאתדועס
תדועסיתעמשינאיסוי
ימלשורי.תונולבסוןיסוריא
תושרהתתיבשתובשל
אוהשימואוברלצאתובשל
רביסוי'ררמא.ונממלודג
שקוהשםולשהלודגןוב
ןהילעןיבייחשםירבדינשל
:חספתטיחשוהלימתרכ
הדועסלכרזעלאר"אאינת
דימלתןיאהוצמלשהניאש
ןוגכהנממתונהיליאשרםכח
ןהכתבןוגכןנחויר"איאמ
םכחדימלתתבוא]לארשיל[
ןיאשיפלץראהםעלצא
תבוביתכדכהפיהלועןגוויז
השורגוהנמלאהיהתיכןהכ
אליאאנהכבררמא.ערזו
יאלגאלאתנהכאנביסנ
שרופמאנהכברדהשעמו
היטמשיכארתבלזוגהב
קרעוארבגאוההלהיעוקל
קחצי'ררמא:לארשיץראל
תושרהתדועסמהנהנהלכ
םירכםילכוא'אנשהלוגףוסל
קברמךותמםילגעוןאצמ
ולגיהתעןכלהירתבביתכו
דימלתר"ת:םילוגשארב
מ"כבותדועסהברמהםכח
ותיבתאבירחמףוסל
םתיימוותשאתאןמלאמו
חכתשמודומלתווילזוג
וילע]תואב[תוברתוקולחמו
ללחמוןיעמשנןיאוירבדו
םשוויבאםשוםימשםש
ולערםשםרוגוובר
תורודהלכףוסדעוינבלו
ארונתםחימרבולורקו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,]:כףדו.גיףדליעל[)א
,]גקרפאתפסות[)ב
ףדתוכרב:אפףדןמקל)ג
ןמקלי"שריפןייע[)ד,:טמ
ינפל'וכואמטנה"ד:אפ
תופסותןייע[)ה,]'וכוהריבה
,]רמאה"ד.גיקףדןמקל
ףדןיבוריע)ז,:דףדליעל)ו
'ייע)ט,].טנתוכרב[)ח,.בפ
ה"ד)כ,י"הגקרפ)י,ט"יות

.טיטכ'א

ח"בהתוהגה=
םכחדימלתה"די"שר)א(

:ולאוהחבש

=
םלשהרואהרות

תhBִמלַעםיִבְכMַֹה)א
Lֵןeםָתֹֹשְרַעלַעםיִחֻרְס
ןאvִֹמםיִרkָםיִלְכֹאְו

:קaְֵרַמzBCִמםיִלָגֲעַו
]ד,וסומע[

Lאֹרeaְלְגִיהzַָעןֵכָל)ב
bֹרְסחַזְרִמרָסְוםיִלeםיִח:

]ז,וסומע[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(סייגהא"ס]א
י"עב]ג:)ןוילג(ג"לא"ס]ב
אלאד"סיכימסףסונ
ןאמואכימסליזחדאמיא
תודגאבה"כו,ש"שר(ןוניא
ברךרעןיסחויבודומלתה
ה"כוש"ייעןיבארבידיא
הזלע'סות]ד:)י"כתצקב
י"תכב]ה:ב"עשירבאצמת
:הירתבףסונםינושארהמכו
יאנגי"עבשי"שרב]ו
א"ס]ז:ןרהאינבלאוה
ל"שרהמ(דומללםיקיודמ
ותשאל"צ]ח:)ר"ופדב
וילזוגותויחתונמלאכ
ף"ירבי"שרוי"ופד(ןימותי
רובידהםעא"דהו)י"עו
:)י"עי"שרבה"כו(םדוקה
י"עי"שרוי"תכב]ט
תבית]י:תורעקךחולףסונ
ןכוי"שרבאתיל"'ד"
:ץרפוניברוא"בשרה'סותב
ה"דב"עבי"שרכ"כו]כ
:)לאומשליעמ(ותרזח
:)ןוילג(]תונבלול"צ[]ל

י"שריטוקיל=
םואתפלדגאוהש.רהנהןמו
תאוריעהינבתאףטושו
ימןכו.]:גכה"ר[םידליה
רכזנוםילשורימאציש
.שדקרשבודיבשיש
המוחלץוחותאיציבלספנו
רבעםא.]:טמתוכרב[
תוארללוכישםוקמ.םיפוצ
האלהוםשמוהריבהםשמ
ופרוש.ותוארללוכיןיא
רוזחלוהוחירטהאל.ומוקמב
רבכוליאוהםילשוריבופרושלו
ל"ייקדג"עאו,הברהקחרתנ
).דכףד(העשלכקרפב
םשםישדקתליכאםוקמבד
ףרשתשאבשדקבמןתפירש
.הריבהינפל.]:אפןמקל[
םששישתיבהרהבםוקמ
ןיפרוששלודגןשדהתיב
ןנירמאדכםילקםישדקילוספ
ףד(םוילובטקרפבםיחבזב
רשבוץמח.הזוהז.):דק

.]:טמתוכרב[שדוק

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øãåãëäïæ"ìáïéîðäò"äðìá"òë"äèáúúùñ"å



םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :טמ

םָדָארkBְמִיםָלBעְלא,ןָנaַָרeנzָ:לaֵַקְתִמBניֵאְו
kָהַמלMֶiֶLלBִיְוOָאaַתzַםָכָחדיִמְל.Gא
.רcBַהיֵלBדbְתaַאOִָי,םָכָחדיִמְלzַתaַאָצָמ
GאָצָמאaַתbְדBַהיֵלcBִי,רOָאaַאָרתLֵי
kְִסֵנiBת.GאָצָמאaַאָרתLֵיkְִסֵנiBִי,תOָא
aַתbַaָהָקָדְציֵא.Gאָצָמאaַתbַaָהָקָדְציֵא,
יnֵַעתaַאOִָיאGְו.תBקBניzִיֵדnְַלְמתaַאOִָי
לַעְו)א,ץֶרLֶןֶהיֵתLBְנeץֶקLֶןֵהLֶיֵנtְִמ,ץֶרָאָה
aְנBהןֶהיֵתeאאBרָא')ארֵמeרLBםִעבֵכkָל
aְהָמֵה'.zַַר.אָיְנaִאיBסָאץֶרָאָהםַע,רֵמeר
תַרzBתאֹז')ברַמֱאLֶpֶ)]אהָמֵהaְ(.רaָNָלBכֱאֶל
רezָמהָרaַzBקֵסBעָהלkָ;'ףBעָהְוהָמֵהaְַה
קֵסBעBניֵאLֶלֹכְו,ףBעָוהָמֵהaְרaְNַלBכֱאֶל
aַzBסָאהָרeכֱאֶלרBלaְNַרaְעָוהָמֵהBרַמָא:ף
םBיaְ]בBרְחָנְלרezָמץֶרָאָהםַע,רָזָעְלֶאיaִַר
Bלeרְמָא.תaְLַaָתBיְהִללָחLֶםיִרteיkִַה
zַמֱא,'ר,ויָדיִמְלBְלרLָטְחB.הֶז,ןֶהָלרַמָא
יaִַר]גרַמָא:הָכָרaְןeעָטBניֵאהֶזְו,הָכָרaְןeעָט
.CֶרnBaַcִֶעתeBַלְתִהְלרeסָאץֶרָאָהםַע,רָזָעְלֶא
Lֶpֶגרַמֱא('kִַחאיִהיiֶיEאְוBֶרCיֶמָיE';ַחלַעiָוי
Gַחלַע,סָחאiֵריֵבֲחיBGאkָלLֶkֵרַמָא.ן
םַע,ןָנָחBייaִַררַמָאיִנָמְחַנרaַלֵאeמLְיaִַר
לֵאeמLְיaִַררַמָא.גָדBkְעְרָקְלרezָמץֶרָאָה
aַקָחְצִיר,eִמbַaB:zַַררַמָא.אָיְנaִאָביִקֲעי,
°kְLְֶרַמָאץֶרָאָהםַעיִתיִיָהzִִייִמ,יzֶיִלןzַדיִמְל
הֶז,ןֶהָלרַמָא.בֶלֶכkְרBמֱא,יaִַר,ויָדיִמְלBzַלeרְמָא.רBמֲחpekֶַכMְַנֲאַוםָכָח
,רֵמBאריִאֵמיaִַרהָיָה.אָיְנzַ:םֶצֶערֵבBLBניֵאְוBLֵCנהֶזְו,םֶצֶערֵבLBְוBLֵCנ
kַָהלnַOִאיaִzBץֶרָאָהםַעְל,kְיִאlekBָתְפdeַמpִָחיdיִרֲאהָמ)ב;יִרֲאיֵנְפִל
cBאְוסֵרBלןיֵאְולֵכBaBLֶתtַָמץֶרָאָהםַעףַא,םיִנkֶהeבBלןיֵאְולֵעBaBLֶת
tָםיִנ:zַַר.אָיְנaִארֶזֶעיִלֱאיBנָא]דאֵלָמְליִא,רֵמeַמְלםֶהָלןיִכיִרְצOָאeַמzָיָה,ןe
leיִאkְ,ץֶרָאָהםַעיֵנְפִלהָרaַzBקֵסBעָהלkָ,איiִָחיaִַראֵנe.zָנָתBאןיִגְרBה
aBרֲאלֵעeתָסBaְויָנָפ.Lֶpֶדרַמֱא('zBִצהָרeָנָלהeמLֶמהBָרLָלַא;'הzִיֵרְק
דיִמְלַתְלץֶרָאָהיnֵַעןיִאְנLֶOBהָאְנNִהָלBדbְ.'הָסָרBאְמ')גאlֶָא,'הLָָרBמ'
רֵתBיןֶהיֵתLBְנe.לֵאָרNְִיתֶאםיִבָכkBיֵדְבBעןיִאְנLֶOBהָאְנOִִמרֵתBי,םָכָח
יnֵַעeaְרְמֶאֶנםיִרָבְדהLִMָ,ןָנaַָרeנzָ.ןkelִָמרֵתBיLַריֵפeהָנLָ,אָנzָ.ןֶהֵמ
ןֶהָלןיlִַגְמןיֵאְו,תeדֵעnֶpeִמןיִלaְַקְמןיֵאְו,תeדֵעןֶהָלןיִרְסBמןיֵאב.ץֶרָאָה
סBtBרְטtBַאןָתBאןיpִַמְמןיֵאְו,םיִמBתְיַהלַעסBtBרְטtBַאןָתBאןיpִַמְמןיֵאְוג,]הדBס
ןיִזיִרְכַמןיֵאףַא,םיִרְמBאLֵיְו.Cֶרaַcֶןֶהnִָעןיeִַלְתִמןיֵאְו,הָקָדְצלLֶהetָקלַע
,dיֵלליֵכָאְואָיlְַעְמאָעְרַזdיpֵיִמקיֵפָנcְןיִנְמִז)ד,אnַָקאpַָתְו.Bתָדיֵבֲאלַע
Lֶpֶַצְוןיִכָי')הרַמֱאcְִלִיקיaָL':יִמןֵכְוLֶiָכְואָצe':אָרְמיֵמְל)ה,cְַרaִרַבָסריִאֵמי
kְההָציֵבeֲחַדאLִַרְו,ביaִהְייeרַבָסהָדkְַנתִיַזnֲֵחיLִבי.eדַע)ו,יִהְניִמְרkַnָןֵהה
תֶפֶלְחeמ,ןָנָחBייaִַררַמָא.הָציֵבkְדַע,רֵמBאהָדeהְייaִַרְו.תִיַזkְדַעד,ןיִנnְַזְמ
אָרָבְסaִאָכָה,יִגיִלtְיֵאָרְקaִםָתָה,BCפיzֵאָלםָלBעְל,רַמָאיaַiֵַא.הָטיMִַה
tְםָתָה.יִגיִלaִיֵאָרְקtְַר,יִגיִלaְִלַכָאְו')ו,רַבָסריִאֵמיzָ'זBְו',הָליִכֲאNְָעָבzָ'
LֶiֶLהָליִכֲא,'zְָעָבNְָוzְָלַכָאְו',רַבָסהָדeהְייaִַרְו.תִיַזְכaִהָליִכֲאַו)ז,הiִָתBLְז
aָdNְזיֵאְו;הָעיִבB,זBaִאָכָה.הָציֵבְכaִאָרָבְסtְיִגיִל,cְַרaִתָרָזֲחרַבָסריִאֵמיB
Bתָרָזֲחרַבָסהָדeהְי'רְו.הָציֵבְכBaִתָרָזֲחףַאהָציֵבְכBaִתָאְמheהַמ,Bתָאְמeטkְ)ח
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תaַ:םיִקיcִַצְוהNֲֶעַמיLְֵנַא.רcBַהיֵלBדbְ:םיִעְמMBַל.לaֵַקְתִמBניֵאְו
bַaָהָקָדְציֵא.LֶַמְמןיֵאpִֶאןיlָםִאאkֵטןBְנ:ןיִנָמֱאֶנְוםיִבLBןֶהיֵתLֶץֶר.
LֶריִהְזןָניֵאBתaְְצִמBםִע':תkָלaְהָמֵה'.LֶcBמBהָמֵהְבִלת,Lֶבֵלןֶהָלןיֵא
הָרzBדBמְלִל.סָחאGויiַָחלַע]ו'EיֶמָיCֶרBאְוEיiֶַחאיִהיkִ':ןיִבָהְל

.ןLֶkֵלkָאBGריֵבֲחיiֵַחלַע:תBיְחִלְו
eתbַaB.cְִמpe:eֶגְרַהַיאLֶnָגֹאְדִלLֵיְו
ןיelִחתַטיִחaִLְןַניִרְמָאְדkִ.יֵיָחאָל
)cַעָרְק,).אכףBkְַטְמ,גָדnֵאaְלֶהֹא
רַמָאְו,רtְֵרַפLֶnְבbַלַעףַאְו,דiִָמ
:bַaBִמe,קָחְצִיבַררaַלֵאeמLְיaִַר
ןֶהיֵתBנBזְמִל.םֶהָלeנָאןיִכיִרְצאֵלָמְליִא
eיָה,םָתָרְזֶעְלeהBאןיִגְרBנָתe:kְיִאle
aBרֲאלֵעeתָסBaְויָנָפ.LֶnְַבiְיLB:
הָנLָ:בֹקֲעַיתlBיִהְקלָכְל.'הָסָרBאְמ'
eַריֵפL.zַדיִמְלLֶMָהָנeַריֵפLןִמ
םיִמָכֲחיֵדיִמְלzַהkַnַָעֵדBיְו,הָרzBַה
םֵההnַָכְו,ץֶרָאָהיnֵַעתֶאםיpִַגְמ
Lְםיִלָפaְםֶהיֵניֵע,NBיאֵנBִמרֵתkelָם:
ןיִנnְַזְמןיֵא.תeדֵעBלןיִרְסBמןיֵא
ןיֵאְו:ויָלָעדיִעָהְלרָבcַָעBמLְִלBתBא
יִפְל,רֶתֵסרַבcְםLe.דBסBלןיlִַגְמ
LֶהBֵלCליִכָרeַגְמlֶתְיַהלַע:הBןיִמ.
LֶָחLeַהלַעדbַָה:לֵזnBהָדיֵבֲאאֵצ
תBאיִצְמleֵאaְ'יִרְמָאְדkִ,זיִרְכַהְלביiַָח
,אeהEיִחָאואָלץֶרָאָהםַעְו,).אכמ"ב(
cְניֵאBעBNֲֶעַמהNֵַעהnְEַזְמ:)טnְןיִנ.
LְלLָהLֶלְכָאekְתַחַא,cִַח)יןַנְתiָןיִבי
zְָלַכָאְו':)כקֵלָחיֵלןיִאMַָרןיֵאְוןnֵַזְל
תkְַרaִןָלאָקְפָנאָרְקיאַהֵמ.'zְָעָבNְָו
.Bתָרָזֲח:):חמףcַ(תBכָרְבaִ)]זןneיfִַה(
eִמcְַרaַָאְו,איִה]חןָנMִעיeטרeתָאְמB
:הָציֵבְכaִןיִלָכֳאתַאְמeטְו,ָהeכְמְסַא
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הָיָהאLֶHעַמLְַמ.יאַלְגאָלאzְָנַהkָיִביֵסְנcִואָליִאאָנֲהkָבַררַמָא]ט
kֹןַניִרְמָאְדאָהְו.ןֵהaְִקְדק"פceLִןי)cַבַר).חףkָאָנֲהLְלַק

ַעBרfְַה'ֶפaְןַניִרְמָאְדkִ,ַחֵקBלהָיָהLְzBִאליִבaִLְ;ןaֵַהןBיְדִפaְאָרָדeס
קֶרֶפaְרַמָאְדאָהְו.LְzBִאליִבaִLְליֵכָאהָוֲהאָנֲהkָבַר,).בלקףcַןיelִח(
בַרְלבַרל"א,).גיקןnַָקְל(םיִחָסtְיֵבְרַע
kָאָנֲה,tְLBאָתְליֵבְנטaְLeאָקeLְקBל
אaַָר]אָרְבַגְו[אָנֲהkָאָמיzֵאָלְו,אָרְגַא
LֶkָCאlֶָא,ןֵהkֹהָיָהLֶליִבaִLְאG;אָנֲא
יֵאbַaָתaַאָצָמאG:)לBמLְהָיָה
.תBקBניzִיֵדnְַלְמתaַאOִָיהָקָדְצ
יֵדnְַלnְִמיִפיִדֲעהָקָדְציֵאaַָגcְעַמLְַמ
zִניBקBרַמָאְדאָהְו.תaְַהקֶרֶפMezָןיִפ
רַהBזekְריִהְזַיםיִליnַNְkִַהְו',):חב"ב(
יֵקיcְִצַמe',הָקָדְציֵאaַָגleֵא'ַעיִקָרָה
.תBקBניzִיֵדnְַלְמleֵא'םיִבָכkַkBםיaִַרָה
רַהfBִמףיִדָעַעיִקָרָהרַהBזcְ,ל"צ
kBיִרֲאהָמ:םיִבָכcBאְוסֵרBלֵכ.
tֵֵריLת"ר,cBאְוסֵרBְמַמןיֵאְולֵכzִןי
Bניֵאץֶרָאָהםַעףַא,תeמLֶzָדַע

:)מסיtַiְֵתLֶzִדַעןיzְִמַמ

לַעןיִזיִרְכַמןיֵאףַאםיִרְמBאLֵיְו
ַעֵדBיןִיַאֵמ,ת"אְו.Bתָדיֵבֲא

LֶאיִהLֶאְו)נ.ה"עלBי"ִררֵמ,kְגBן
LֶMַiָאָריLֶַעלnֵעץֶרָאָהיBניִאָרְו,תֶרֶבe
Lֶpַָהְו.םֶהֵמלַפLְzַָמאLְעַמ,cְאָקְוַד
לBזְגִללָבֲא,Bתָדיֵבֲאלַעןיִזיִרְכַמןיֵא
aַiָםִיַדGג"עא,אcְיֵלתיֵלdאָרָבְסיאַה
cִמָסְבeCְפֶאLָרcְיִמקיֵפָנpֵיdaְאָר
BנBמָמיאnַַא,י"ִרְלdַמיֵתְו.אָיlְַעְמ
רLֶnezָ,רezָמBפbeאLְzַָה,רeסָא
.ןLֶkֵלkָאBGנBמָמ,גָדBkְעְרָקְל
cְרַמָאג"הכaְַהbBלֵזaָטיקק"ב(אָרְת.(
eז"עַב)cַוכף.(bַaֵמיBןאַמְל,רֵסcְתיֵל
אָרdaְיpֵיִמקיֵפָנcְרLְָפֶאcְאָרָבְסdיֵל
יֵריְיַמליֵעְלcִ,י"ִרְלהֶאְרִנְו.אָיlְַעְמ
aְַמkִכְוריBסיִעְכַהְלרֵפ,cְתָגיִרֲהל"הB
kְמBtִיweֶפֶנַחL,LֶהeָחְוןיִטְסִלאLeד
רezָמCַאיֵה,יִכָהואָליִאcְ;םיִמcַָהלַע
תBיְהִללָחLֶםיִרkִteַהםBיBaְגְרָהְל
aְLַaֲָה,תGיִפֲאאleסָאיִרְכָנeןֵכְו.ר
,סָחBניֵאויiַָחלַעןlָLBַהעַמLְַמ
cְַמkִכְוריBרֵפ.cְֵיLְרַהaֵה"עיֵנְיְנִעה,
kִמְדBחַכaְסBהָטaְנהָיָהקֶרֶפBלֵט)cַף
םיִלaְַקְמeנָאMֶהַמcְ,י"ִררֵמBאְו.).בכ
קֶרֶפaְרַמָאְדkִ,ץֶרָאָהםַעֵמתeדֵע
םיִלaְַקְמןאַמkְ,).בכהָגיִגֲח(LֶדֹקaְרֶמBח
יaִַרkְ,ץֶרָאָהםַעֵמאָתeדֲהָסאָנcָיִאָה
,הֶאְרִנ.הָליִכֲאBז'zְָלַכָאְו':יֵסBי
cְיֵנָהLִעיeיֵרkְתִיַזeהָציֵבְכcְיֵוָהאָל
סֵרְטְנweַהLֵריtֵןֵכְו.אzְָכַמְסַאאlֶָא
aְיִמקֶרֶפLֶnֵתB)aְכָרBכת:(,bַaֵאָהי
ןBגdkְָליֵקBמe,ויִבָאְלCֵרָבְמןaֵרַמָאְד
cְבָאָהלַכָאLִעיeרcְַרaָןָנ,eֵריֵפL
,הָציֵבְכeתִיַזekְניְיַהcְםLָסֵרְטְנweַה
cְִמcְאBאָתיְיַרaָןַניֵעNְמְגהָעיִבeהָר.
אOֶָאאG,רַמָאָקcְ,םָתָהחַכBמןֵכְו
tִָיְלםיִנNְלֵאָר,Lֶkְָבַתzְִלַכָאְו'םֶהָליzָ
לַעםיִקcְְקַדְמןֵהְו,'zְָכַרֵבzָeְעָבNְָו
קֶרֶפְבcִ,הLֶָקְו.הָציֵבְכeתִיַזְכaִםָמְצַע
LְלLָהLֶלְכָאe)Lַָי,רַמָא).חמםpְַלַמיאkָאeְלַמkְאָתkְָפיִריִכְרzָאaַןָלביֵהָיןאַמ,רַמָא.יֵדָדֲהיֵדֲהbַאָרְבcִֵרָבְמCתיְיַא.ןָלeהeַרְלaִיLִעְמBןaֶןLֶחַט
םִאcְעַמLְַמ.ןָגcָתִיַזkְלַכאLֶiֹדַעהָבBחיֵדְיםיִרֵחֲאאיִצBמBניֵאםָלBעְלcִ,דַבֲעַדאeהdיֵמְרַגְלחַטLֶןaֶןBעְמLִיaִַר,רַמָאָקְו.eהְלCיֵרָבeהָתe',Lְכְו
ןָטָקאָקְוַדeניְיַהcְ,י"ִררֵמBאְו.אָתיְיַרBאcְקיtִַמeןָנaַָרְדיֵתָאאָלcְרַמָאאָה,eהְלקיtִַמיִכיֵה,ןָנaַָרcְתִיַזkְיִאְו;םיִרֵחֲאאיִצBמהָיָה,ןָגcָתִיַזkְלַכָא
ןיִרְבBעleֵאCָלֲעןָרְדַה:)סאָתיְיַרBאcְִמםיִרֵחֲאאיִצBהְללBכָי,לָלkְלַכָאאleGיִפֲא,לBדbָלָבֲא;אָתיְיַרBאcְרeעיLִלַכָאBLֶתBאאיִצBמBניֵא
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