
.גנםיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ

לkָרָאe,eLְציֵנMֶiִָמםיִתיfֵַהְו,eעיֵרָגMֶiְִמ
אeה,יqִַאבַררַמָאְו)א.eאיִצMֶiBִמתBנָליִאָה
aBהרֶסeריֵגאeהַעeאtBַהלlָןָב.tBַהלlָןָב
לBפBkְרeעיLִ,אָמיֵאאlֶָא.zָCְעַדאָקְלָס
ןיִארֶסaBרַמָאdcְיֵלתַעְמLָןאַמe.ןָבlַָה
תBנָליִאָהלkָרָאLְיֵנָתָקְו,ןָנaַָר,אָלרַדָמְס
.ץַקיֵנָחְסיִנְדaִאיאַעְליִאיaִַראlֶָא.eאיִצMֶiBִמ
zָנeַרaָא,ןָנBןיִלְכaַדַעםיִבָנֲעLֶiִלְכecִָלiBת
LֶאלBֵיםִא.לֵכLאְמeרָחBא,ןֶהֵמתBןיִלְכ
ןBרֲחַאהֶלְכLֶiִדַעםיִתיֵזaְםיִלְכBא.ןֶהיֵלֲע
LֶaִקְתBארֶזֶעיִלֱא'ר.ַעBדַע,רֵמLֶiִרֲחַאהֶלְכBן
LֶלbeLבָלָח.kְיֵדLֶiְייִנָעאֵהBניֵאְואֵצB
ןיִלְכBא.עַבBרBרwָיִעaְאGְוBפBנaְאGאֵצBמ
aִרְגBרָגBדַעתLֶiִלְכetַbֵיaֵַררַמָא)ב.יֵניִהתיaִי
ןַיְנִעְלאlֶָאיֵניִהתיaֵיetַbֵרkְְזeהאG,הָדeהְי
יֵניִהֲאַויֵניִהתיaֵיtַbֵ)]אןַנְתcִ(,רNֲֵעַמ
םיִרָמְתaִןיִלְכBא.רNֲֵעַמaְןיִביiַָחאָניִבBטְד
,רֵמBאג"בשר.רַעBצLֶaְןBרֲחַאָההֶלְכLֶiִדַע
לַעןיִלְכBאןיֵאְו,ןיtִיkִַהןיaֵלLֶלַעןיִלְכBא
LֶלaֵַהןיMִןיִצי.eאב,יִהְניִמְרBןיִלְכaַדַעםיִבָנֲע
דַעתBרָגBרְגaִ,תֶרֶצֲעָהדַעםיִתיֵזaְ,חַסtֶַה
בַררַמָאְו.םיִרteַהדַעםיִרָמְתaִ,הekָנֲחַה
aִַר,יִביaִייBןָנָחzְַרzֵיaָדַחיִדיִאְויִדיִא.ףיִלֲחַמאָתיָיָרְתLִעיeהאָרeיִאְו.אaָתיֵע
ןaַָר)ג.אָיְנzַ.ןֶהיֵלֲעןיִלְכBא,ןֶהֵמתBרָחeאְמLֵיםִא,אָיְדֶהaְיֵנָתָקאָה,אָמיֵא
LִעְמBןaֶןbַאלֵאיִלְמBםיִקָמֲעַלןָמיִס;ןיִליֵמםיִרָהְלןָמיִס°,רֵמcְןָמיִס;םיִלָק
,רָבcַָלרֶכֵז,רָבcַָלהָיָאְרןיֵאLֶיtִלַעףַאְו.הָמְקLִהָלֵפMְַלןָמיִס;םיִנָקםיִלָחְנִל
Lֶpֶַו')ארַמֱאiִzֵַהןnֶֶלCַהתֶאkֶףֶסaִריeLָםִיַלkָןַתָנםיִזָרֲאָהתֵאְו,םיִנָבֲאkַMִםיִמְק
pָdיִמאָקְפָנ.םיִלָקcְםיִקָמֲעַלןָמיִס;ןיִליֵמםיִרָהְלןָמיִס.'בBרָלהָלֵפaַMְרLֲֶא
םיִלָקcְִמאGְוד,ןיִניnִַהתַעְבMִִמאlֶָאםיִרaִkeןיִאיִבְמןיֵאג)ד,ןַנְתcִ.םיִרkeִבְל
Lֶaְֶו,םיִרָהGִמאtֵריBתLֶaָיִמאָקְפָנ)ה.םיִנָקםיִלָחְנִלןָמיִס.םיִקָמֲעpָdלַחַנְל
,יִכָהְלתיֵתֲאcַאLְzַָה.רkְָמִמeחwִָמְלpָdיִמאָקְפָנ.הָמְקLִהָלֵפMְַלןָמיִס.)וןָתיֵא
kelְהeַנnִֵמְליwָחeְמִמkָקָמה)ז'ינתמ:רBםLֶpָגֲהeְמִלkBרaְַדהָמֵהwָםיִרְכָנְלה,
םֶהָלןיִרְכBמןיֵאםBקָמלָכְבeו.ןיִרְכBמןיֵא,]ברkBְמִלeגֲהָנאLֶHםBקָמ;ןיִרְכBמ
aְַגהָמֵהqָםיִלָגֲע,הeןיִחיָיְס,LְןיִמֵלeLְבeַר.ןיִרaִהְייeַמהָדzִריaִLְבeז)ח.הָרaֶן
aְַמאָריֵתzִריaַqeקָמח.סBםLֶpָגֲהeכֱאֶלBיִלָצלaְיֵליֵלtְא,םיִחָסBקָמ;ןיִלְכBם
LֶpָגֲהeLֶHכֱאֶלאBאןיֵא,לBהְיבַררַמָא'מג:ןיִלְכeסָאט,בַררַמָאהָדeלרBםָדָאָל
LֶiֹרַמאaָNָהחַסֶפְלהֶזרeִמ,אtְיֵנLֶpִהֶאְרkְְקַמcִיLaְְמֶהzBאְוBָדָקלֵכLִםי
aַחeבַררַמָא.ץtָtָי,אcַאָקְוaָNָיִחלָבֲא,רhֵאָלי,cְיִמpְרַמָאָקאָחְסִפְלרַט.
eָבNָי'ררַמָא)ט,יִביִתיֵמ,אָלרBיֵס,zBדBיִאסLרBתֶאגיִהְנִהיִמaְריֵנBכֱאֶליִמBל
bְקְמםיִיָדelָןיִסaְיֵליֵלtְםיִחָס.LָחְלeלB,אֵלָמְלִאzBדBַאסzָהbָנְרַזeיֶלָעEִנceי,
LֶַאzִָיתֶאליִכֲאַמהNְָדָקלֵאָרLִםיaַחeָדָק.ץLְִעַדאָקְלָסםיzָC.ֶאlָאָמיֵאא,

בBרָק

BרeעיLLִֵרָפְמןnַָקְלe,ַעeריֵג]גeאְרְקִנְותָצְקםיִבָנֲעָהeלְדMֶbִָמ.eעיֵרָגMֶiְִמ
kְפBַהלlִָמ:ןָבMֶiָציֵנe.ִמMֶiְִגcַַהלpֵהְו,ןֶהיֵלֲעץeאkְדְו.יֵלֲחַתְמןיֵעBהֶמ
:ףֵרָטְצִמBניֵאLֶlBץpֵַהְו,ףֵרָטְצִמןnBיִרלLֶהָמְטtִַה,):ולףcַ(תBכָרְבBaִל
אָדֲחeהkelְ,ַעeריֵגBארֶסBaBאןַנְתִדאָכיֵהלkָ,רַמָאcְ.רֶסaBאeה
,).אלףcַ(ןיhִיִגaְןַנzְרֶסe.aBהְניִנ
לtB:רֶסaBַלםִיnַַהתַסיִנkְתַעMְִמ
.ןאַמe:אָמיְיָקםיִנָפְגaִאָה.ד"סןָבlַָה
zַpָאcְLָיֵלתַעְמdcְרַמָאaBהרֶסeא
eניְיַהe,cְעיֵרָגMֶiְִמיֵנָתָקְדkִ,יֵריtֵיֵוָהְד
aBַר,אָלרַדָמְסלָבֲא,רֶסaָאיִהןָנ,
בַרְדאָה.תBנָליִארָאeaִLְדBמcְיֵנָתָקְו
,אָכָהטַקְנ'ַעeריֵגאeהרֶסaBאeה'יqִַא
,רַדָמְסeניְיַהַעeריbֵאָמיzֵאָלcְםMeִמ
םיִרָמzְ.ץַקיֵנָחְסיִנְדaִ:איִהיֵסBייaִַרְו
Lֶלcְֶתִמןָניֵאְו,)ירָכָזלֶקaַMְןיִלaB
ןֵהְו,ןָסיִנaְןָתBאןיִרְדBגְו,תיִמָלBע
,םיִרָמzְתkַtBיִלְכaִןֶהיֵלֲאֵמתBלaַMְְתִמ
eעְלBַטְקןֵהםָלpBְלִה,תkָCיאַעְליִא'ר
םBקְמ.לֵכBא:יִדיִמדיִסְפַאאָל
kְתיִאְו.םיִמָרcְיִסְרָגLֶהְו,)כלֵבָאלeא
:]דN"יֵליִיֶרְט.תiBִלcָ:)ל'םיִמָרkְלֵבָא'
zְקBקְמ.ַעBםיִתיֵזם,kְןַנְתִדaִחָנְמBת,
)cַהפף:(zְקBְלאָפְלַאהָעLֶןֶמ.eִמzBC
LֶַהMֶצָמןֶמeיLָםeןיִליִגְרaB,צְמeןיִי
)דיבלֵאeמLְ(ביִתְכִדkְ,ןֶהaָםיִמָכֲח
.בָלָחbeL:)מ'Bגְו'הָעBקzְבָאBיחַלiִLְַו'
Bקְלֶחaְאeהְו,אָבeטםיִתיֵזאkָיִאיnֵַנ
LֶָאלLֵר,cִביִתְכaֵיd'טְוBלֵבaַMֶןֶמ
יִנָעאֵהLֶiְיֵדkְ:)םLָ(תBחָנְמB'.aִלְגַר
ןיִסeנkְַהןִמלBכֱאֶלרezָמ.'eכאֵצBי
יִנָעאֵהkָC,LֶiְלkָהֶדeaַOָלְכLֶiִדַע
.תBרָגBרe':bְכאֵצBמBניֵאְוwֵLַבְלאֵצBי
zְֵבְיםיִנֵאLִםי:tַbֵיaֵיֵניִהתי.zְםיִנֵא
LֶאלBתBקָמBם:Gהאeְזkְרe.aְתיֵב
:רNֲֵעַמְלאlֶָאיֵריtֵבLֵָחֵהְלLָרְדnִַה
.םBקָמ.אָניִבeטcְ:םיִרָמzְ.יֵניִהֲא
םָלBעְלםיִרָמzְןָתBאְוםיtַbִןָתBאְו
,ןַניִסְרbָ.יִביaִבַררַמָאְו:םיpִַטְק
אָתיָיָרְתaָיzְֵרzַ:אeהאָצeריzֵאָלְו
,םיִרteַהדַעתBרָגBרְגaִ.ףיִלֲחַמ
aִנֲחדַעםיִרָמְתekָםיִרָהְלןָמיִס:ה
רָאLְלָבֲא.]הN"יֵלָג,ןיִצָפֲע.ןיִליֵמ
אָקְפָנְו.ןיִפָיןיֵאםיִרָהLֶaֶ]ותBנָליִא
,eהיְיpַיִמםיִרaִkeןַניִתיְיַמאָלpָd,cְיִמ
kְַקְלִדnָן:cְםיִלָק.zְםיִרָמ:Lִהָמְק.
ץֶרֶא.הָלֵפLְ:יֵריtֵהBNָעdָניֵא
אָקְפָניאַמLֵרָפְמdיnֵַקְלe.רLBיִמ
עַמLְ.'הָלֵפaַMְרLֲֶאםיִמְקpָd:'kַMִיִמ
eהיִמe.םיִמְקLְִלהָלֵפCLְֶרpָdcֶיִמ
םִאcְעַדיֵלאיִההָרeמbְהָיָאְרואָל
הָיeרְקאֵהzְאGםיִמְקaָdLִןיֵא
Lְהָלֵפ:aְִבkeםיִרkְֲא'ביִתLֶרzָאיִב
dָחְבaְLִאָהcְ,ץֶרֶאחַבLֶןlַָהlְהַמ,'Bגְו'הָרBעeNְהhִָחץֶרֶא'ןlַָהְלרַמֱאֶנְו'Eְצְרַא'ןאkָרַמֱאֶנ,):דפףcַ(תBחָנְמaִןַניLְִרָדְו,'Eְצְרַאֵמ
.חLeaְָמםBקnִָמאlֶָאןיִאיִבְמןיֵאְו,םLָןיִרeמֲאָהןיִניnִַהתַעְבMִִמאlֶָאןיִאיִבְמןיֵאpָdcְיִמןַניִפְלָיְו,ץֶרֶאחַבLֶןאkָףַא,רaֵַדְמבeתkַָה
eִמםיִרָמְתMִַהתַעְבnִםֵהןיִני,cִביִתְכ'eָבְדL',cְניְיַהecְַבLzְְו:םיִרָמGִמאcְןיִלָקLֶaֶםיִרָה.cְְמןָניֵאLeaֶָאןיִחlָםיִלָקְדאLְֶו:םיִקָמֲעלGא
םיִליֵדbְםיִנָקeהCLֶiְיִרָצ.הָפeרֲעהָלְגֶעְל.ןָתיֵאלַחַנְל:תֶבֶקְרַמe]זהeLָמkְןָתָאeבְתe,םLָםיִנָלםִיnַַהLֶ.םיִקָמֲעLֶaָ:ןָגcָתַאeבzְ.תBריtִֵמ
aB,יִמאָל,אָליִאְוwְִמְל:לַחַניֵרwָחeְמִמkָר.LְמיִנֲאהָלֵפBְלרֵכE,יִרָצCLֶiְהeaָdLִקָמ'ינתמ:םיִמְקBםLֶpָגֲהeLֶHְמִלאkBר.cְריִמְחֶהe
םMeִמeתeריִכNְםMeִמeהָלֵאLְםMeִמןָנaַָרdיaֵרeזְגcִ.הqַָגהָמֵהaְןֶהָלןיִרְכBמןיֵאםBקָמלָכְבe:הbַqָרkBְמִליֵתָאאָמְליcִןָמְצַעלַע
הָכאָלְמיֵנaְואָלcְבbַלַעףַאְו.םיpִַטְק.םיִחיָיְסeםיִלָגֲע:תzBaְLַaְָמֶהaְתַתיִבLְלַעהeeֶצְמלֵאָרNְִיְו,).וטףcַ(הָרָזהָדBבֲעתֶכqֶַמaְ,יֵנBיְסִנ
יbַaֵלֵאָרNְִיdיֵליֵזָחאָלkָCְלִה,dָלeטֲחLְָו,dָליִהLְַמאָלcְ.הָרeבaִLְ:םיִמיֵלLְתַריִכְמaִיִפlְַחיִמםיִרeבeLְ;םיִלBדbְתַריִכְמaִיִפlְַחיִמ,eהְניִנ
אlֶָאaָdןיֵאcְ,ןֶהaָרַזְגיִמְלאkָיֵלdיֵדיִדיֵנBיְסִנְו,הָביִכְרִלzBְכאַלLֶnְיִפְל.סaַqeריzִַמאָריֵתaְןaֶ:יִתיִרֲחַאהָריִכְמdֵיְרLְיִמְליֵתָאאָלְו,יִרְכָנ
'מג:ץeחaַחַסtֶלֵכBאkְיֵזֲחיִמcְ.לBכֱאֶלאLֶH:):ולףcַ(הָציaֵתֶכqֶַמdaְָלןַנzְתeבLְיbַaֵ'הָמֵהaְיbַaֵלַעןיִבְכBרןיֵא'cְ,תeבLְםMeִמ
aָNָיִפֲאַו.הֶזרleLְחeהָטkְיִחלָבֲא:רָבhֵמָדאָל.יeָדָקְליִדיִמLִיִחרַמָאָקיִכְו,םיhִֵאןיleחַסֶפְל,cְִמpְעיִנְצַא,רַמָאָקחַסֶפְלרַטeחַסֶפְל
:יִמBרaְהָיָהLֶבLeָחלֵאָרNְִי.יִמBרLיִאסBדzBיֵסBייaִַררַמָאג"ה:ןֶהיֵמְדaִחַסtֶתBנְקִלְוןָרְכָמְלרַמָאcְןאַמkְיֵזֲחיִמןַניִרְמָאאָלְו,םָלְכָאְל
ויָעָרkְהֶלLֶzBיִפְל,סelָקְמeהֵרBק]חאָביִקֲעיaִַר,).דעןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְאָיְנַתcְ.חַסtֶַהתיiִַלְצaBkְִרִקלַעְוויָעָרkְלַעLBאֹרןיִיeלְצ.ןיִסelָקְמ
:בLeָחםָדָא.הzַָאסBדzBאֵלָמְלִא:אLָָחְנִדאָסְלeקBמbeְרzַ)זיאלֵאeמLְ(תָיְלָגaְ'תBLֶחְנעַבcB.'kBִצBaְנייֵזיֵלkְאBNֵנcBkְִצBaְלהָצeח

בBרָק

י"LִַרLֵריtֵאzְָעַמLְיelֵכaְ.ץeחaַםיLִָדָקLיcְִקַמkְהֶאְרLֶpִיֵנtְִמ
LְֶכַעLָקויBאֵרLֵם.eֵריֵפLַנnֵיLֶHַנְתִהאcֵבkְֶרֶדCַהnִַנְתcְםיִב,

,היiִָלְצתַעaִLְםBLֵלאָרָקיnֵַניִאְו,חַסtֶםBLֵלאָרָקאGםיiִַחֵמecְניְיַה
,ץeחaַםיLִָדָקליִכֲאַמkְהֶאְרִנרַמָאָקcְ,הLֶָקְו.ןיLִיcְִקnַַהCֶרֶדkְאLֶHיֵוָה

Bניֵאcְ,ןkֵתNBֲעַלןיֵאםיִנְפaִםbַאGֲהַו
רַמיֵמְלdיֵלהָוֲהַו,ויָמָדְלאlֶָאBLדָק
LֶהeרָקאBָדָקתַליִעְמִלבLִעְו.םיBד,
aִקְמיִדְגelָרְלס'LִעְמBיֵלְדיִהְנ,ןkָא
הֶזןיֵאLֶ,ויLְָכַעLBיcְִקִהאLLֶnַָחיֵמְל
kְֶרֶדCַהnִַנְתcְִמ,םיִבkָקָמלBיִלםzְרַס
םיiִַחֵמרַמאֹיאLֶH,יִכָהדaְַעיֶמְל
BתlִָחzְלַעַחיִכBמBפBסd,cְיcְLְֵקַא
LֲֶעNָאBקְמelִָמאָמְעַטכ"עְו.סMeם
אָנLְאָלןַניִמְקBמאָהcְ,אeהיִכָה
,הֶאְרִנCָכְל.רַמָאאGאָנLְאָלְורַמָא
cְיֵדְילַעLֶאBְכַערֵמLָויaָNָהֶזר
.cְLָdְקַאםיiִַחֵמcְיLֵָניִאיִרְבָס,חַסֶפְל
םיiִַחֵמcְLָdְקַאleיִפֲא,ןBעְמLִיaִַרְו
םMeִמ,cֵLְקֶהיֵוָהאָלץeחaַ]טBחLְִל[
LֶHַנְתִהאcֵבkְֶרֶדCַהnִַנְתcְםיִב.kִמְדeחָכ
aַzBְפֶסzָאא[aְקֶרֶפaָחָנְמִדאָרְתBת,
cְעיַלָעיֵרֲה,רַמָאָקBתָנְמלַעהָל
LֶֶביִרְקַאpָהaְחתיֵבBיְנB,ַרaִיLִעְמBן
יֵוָהנ"הְו;הָלBעהֶזןיֵארֵמBא
kְְקַמcִיLביִרְקַהְלתָנְמלַעaַחeהץeא,
cְניֵאBדָקBL.ָליֵתיְיַמאָלְדאָהְוdאָכָה,
םMeִמ,הָחְנִמְדאיִהַהיֵתיְיַמאlֶָא
cִֵרָפְמLaָdaְאָיְדֶהLֶHַנְתִהאcֵבkְֶרֶדC

:)נםיִבcְַנְתnִַה
יaִַר
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טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמה"פ'יימאוכ
:חיהכלההטימש

תוכלהמז"פ'יימבזכ
:איהכלההטימש

םירוכיב'להמב"פ'יימגחכ
:בהכלה

:גהכלהםשדטכ
תבשתוכלהמכ"פ'יימהל

הסןיואלגמסההכלה
:דףיעסאנק'יסד"יע"שוט
:ג'להםש'יימואל
:דהכלהםשזבל
הצמתוכלהמח"פ'יימחגל

אמןישעגמסאיהכלה
:אףיעסועת'יסח"אע"שוט
'יסח"אע"שוטיטדל

:טסת

=
לאננחוניבר

ימויניא'ירמאו.ירפ
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תיעיבשבןנתהותונליאה
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.ואיצוישמתונליאהלכראשו
ןנתדאהיסאיבררמאו
תעב'יפוועירגישמםינפגה
ןבלהלופרועישכרסובאהיש
תעההתואמוןיניערגולשי
וצצקלרוסאוירפארקנ
רמאהלכאלדודיספהלו
מ"ש.הדספהלאלואנמחר
ירפארקנרסובאנתיאהלד
ןאמ.ירפוניארדמסלבא
.ןנברארבסיאההילתעמש
תונליאהלכראשו]ינתקו[
וקלחנאלהנהוואיצוישמ
לעאלאיסוי'רלעןנבר
םלועל'יקרפו.דבלבםינפגה
רוסאואיצוישמןליאלכ
אתיינפכאליאיברוןצצקל
ןיאלכהירבדלדץצקוטנחש
תיעיבשבימלשורי:ירפןהב
אנוהברינאתד"פףוס
.ןטנחאיהןלושלשןיבורח
הנוייבררמאוערגישמםינפג
בויא(ביתכדםימוליחזישמ
םשדוע[.םימיפטנערגייכ)ול
ג"בשרינאת]ישימח'פב
םיגפהדעןילעתאצוהמ
דעםיגפהןמוםויםישמח
ןמוםויםישלשםיתישה
םישמח]םינאתהדע[םיתישה
והלוכרמואיברםוי
הנאתטקול.םויםיעבראמ
הטנחיתמיאמעדויוניאו
םויהאמהנומהנוייבררמא
השמחןכותללחםאערפמל
יתמעדויאוהטבשברשע
ומעאלהוולורמאהטנח
תושועוחושתונבאירבטב
אלהוולרמאתחאהנשל
ןהתושועוירופיצבםכמע
ןנברונת:)אםינששלשל
ולכישדעםיבנעבןילכוא
בררמא:לבאלשתויגפ
ינותיביגפורכזוהאלהדוהי
ינותיביגפרשעמןינעלאלא
ןאוסיג'יפאינבוטדאניהאו
ןילכוא.רשעמבןיבייח
ןורחאההלכישדעםירמתב
יהנימרו.'וכורעוצבש
הכונחהדעתורגורגבןילכוא
בררמאוםירופהדעםירמתב
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ח"רלעהמלשקשח

יתשל'יגהימלשוריבונינפל)א
.םינש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,:ולףדתוכרב)א
זקרפתיעיבשדאתפסות[)ב
אתפסות[)ג,]:חכןיבוריע
תוחנמ)ד,]זקרפתיעיבשד
,]גהנשמ[אקרפםירוכב.דפ
י"שר'יע)ו,:חהדנ)ה
ה"דא"עוסטיהגיגח
,)םימשתוכרב(תויממוג
תבש)ח,:דיהרזהדובע)ז
.טיתוכרב)ט,.בתורוכב.דצ
קרפהציבדאתפסות[.גכהציב
ףדתוחנמ'סותןייע)י,]ב
'יגןכו)כ,ןיביכרמה"ד.אע
,גלאיםיטפוש)ל,ךורעה
'סותע"ע)נ,םשתוחנמ)מ
ןילוחואהה"ד.גקתוחנמ

.ש"רוה"ד:אמ

ס"שהןוילג=
.ןילימםירהלןמיסארמג

:ב"ל'יסיבצםכח'ת'יע

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

'וכוינפמה"ד'סות]א
ארתב'פבאתפסותבחכומדכ
הנשמבל"צ.תוחנמד

:.טק'דתוחנמד

=
םלשהרואהרות

ףֶסkֶַהתֶאCֶלnֶַהןiִzֵַו)א
aִריeLָםִיַלkָתֵאְוםיִנָבֲא
רLֲֶאםיִמְקkַMִןַתָנםיִזָרֲאָה

aַMְבֹרָלהָלֵפ:
]זכ,יאםיכלמ[

=
םינויצותוהגה

אתילב"עחכןיבוריעב[]א
א"נ]ב:)ןוילג(]"ןנתד"תלמ
רוכמלאלשוגהנשםוקמ
:י"שרבה"כו)ןוילג(
אבומי"תכ(ןיארקנו]ג
:)תיעיבשש"רבה"כוס"קדב
לעהבגומםרכ]ד
תרוצבםילודיג]ה:תואסנולכ
םיצעהלעםיוהתמשםיזוגא
ןייע]ו:ןולאהץעלעטרפבו
הילהוהדהשקהשש"שר
:םירהבשםילקדלבארמול
השוחכאתיאי"סב]ז
אתיאםשונינפל[]ח:)ןוילג(

:)ןוילג(]ןופרטיבר

י"שריטוקיל=
םיסגםיבנעהש.ועירגישמ
לדגישמ.וצינישמ.עורגכ
אוהרסובאוה.ביבסץנה
רסובוריכזהשםוקמלכ.עורג
.ד"סןבלהלופ.עורגאוה
ןאמו.ןנימייקםיבנעבאה
יבג.רמאדהילתעמש
ירפיוהדאוהרסובםיבנע
אוה.ןנבר.אלרדמסלבא
תכסמביסוי'רדהילעיגילפד
תונליאראשבירמאקוהלרע
יוארהירפיוהואיצוישמד
.ינחסינדב.]:ולתוכרב[
תוינפכןישועשםירכזםילקד
םלועלםירמתםישענםניאו
ןריפרמגאוהתוינפכו
.יגפ.ןסינבןתואםיטקולו
.ולשבתנאלשןהםינאת
ךנהותוינפכןה.יניהא
םושמוןהםירכזםלוכאניבוטד
אריפרמגדרשעמבןיבייחיכה
אוהאריפרמגדןכשלכואוה
אלא.]:חכןיבוריע[ילימראשל
םירומאה.ןינימהתעבשמ
'וגוהרועשוהטחץראקוספב
םירמתשבדונייהארקדשבדו
אלו.]י"תכי"שר.דפתוחנמ[
םיקותמ.םירהבשםילקדמ
םהשפ"עא.]י"תכי"שר:םש[
ונייהשבדד,םינימהעבשמ
םירהבשינה,םירמתשבד
רחבומהןמןניאםיקמעבשו
םוקמ.]םש[ןישוחכןהשיפל
המהברוכמלוגהנש
ודשחנאלשםוקמןוגכ.הקד
הלשרפמיכהוהעיברהלע

.]:דיז"ע[ארמגב
]תוטמשהבךשמה[
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םיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ :גנ

.ץeחaַםיLִָדָקלֵאָרNְִיתֶאליִכֲאַהְלבBרָק
,סelָקְמ,יִרְמָא.אָלסelָקְמןיֵאLֶ,ןיִאסelָקְמ
BניֵאLֶ;רַמָאאGאָנLְאָלרַמָאאָנLְאָלא
אָחַאבַר.אָלLֵריtֵאG,ןיִאLֵריtֵ,סelָקְמ
dָלףיִקְתַמ.ןBעְמLִ]א'רkְ'יִנְתַמאָהְלdָליֵנְתַמ
יֵסBייaִַרdkְָליֵנָתcְןאַמְלאָמָלaִLְ,תLֵLֶבַר
.אָחיִניִמןBעְמLִ'רkְיֵנְתַמcְןאַמְלאlֶָא;אָחיִנ
בcֵַנְתִהאLֶH,רֵטtBןBעְמLִיaִַר,ןַנְתָהְו)א
kְֶרֶדCַהnִַנְתcְיֵלרַמָא.םיִבdַאבַרְלאָניִבָרMִי,
eןאַמcְָליֵנְתַמdkְי'רBרַמָאָהְו,אָחיִניִמיֵס
,dָרְמַאיֵסBייaִַרתַטיaְLִןBעְמLִיaִַר)ב,אָבָר
cְףַא)גרַמָאaִרַמְגcְְתִנםָדָאויָרָבtָואָליאַמ.ס
יnֵַניֵסBייaִַר,יֵסBי'רdkְָלרַבָסןBעְמLִיaִַרcְִמ
רַבָסןBעְמLִיaִַר,אָל.ןBעְמLִיaִַרdkְָלרַבָס
'רdkְָלרַבָס]ביֵסBייaִַראָלְו,יֵסBי'רdkְָל
LִעְמBיִא.ןaַהְלאָיְעe,zBדBיִאסLרBיִמbַאָרְב
BזדBע,ש"ת.הָוֲהןיִפBרְגֶאלַעBaַא,הָוֲההaַָר
הָיְנַנֲחeאָרהָמ,יִמBרLיִאסBדLzBַרָד
תeMַדְקלַע]ןָמְצַע[eרְסLֶnָהָיְרַזֲעַולֵאLָיִמ
ןָמְצַעaְרֶמBחָולַקeאNְָנ,LֵאָהןLְַבִכְל]גםMֵַה
לַעןיeeִצְמןיֵאLֶ,םיִעcְְרַפvְהַמe;םיִעcְְרַפvְִמ
]eלָעְו[]דeאָבe')אeהaְביִתkְ,םMֵַהתeMַדְק
aְֶתיֵבE]גְוB'[eַתְבpeיֶרEeִמְבLְרֲאBיֶתE',יַתָמיֵא
הָעaְLָרֵמBאיֵוֱה,רzַpeלֶצֵאתBיeצְמתBרָאLְִמ
Lֶַהzַpeנָא;םַחרe,LֶnְצeeִדְקלַעןיeMַַהתMֵם,
ןיִבָארaַיֵסBייaִַר.הnַָכְוהkַnָתַחַאלַע
םיִמָכֲחיֵדיִמְלzַלLֶסיִכְליאַלְמליִטֵמ,רַמָא
יאַלְמליִטnֵַה)דלkָ,ןָנָחBי'ררַמָאcְ.הָיָה
הָביLִיaִבBLֵיְוהֶכBז,םיִמָכֲחיֵדיִמְלzַסיִכְל
Lֶהָלְעַמל;Lֶpֶברַמֱא('kִיaְהָמְכָחַהלֵצaְלֵצ
תֶאקיִלְדַהְלeגֲהLֶpָםBקָמב'ינתמ:'ףֶסkַָה
םBקָמ;ןיִקיִלְדַמ,םיִרkִteַהםBייֵליֵלaְרpֵַה

LֶpָגֲהeLֶHג.ןיִקיִלְדַמןיֵא,קיִלְדַהְלאeןיִקיִלְדַמaְָבzֵיkְִסֵנiBתeָבְבzֵָרְדִמיLBת,
eבְמִבBאBלַעְו,םיִלֵפֲאָהתbַaֵחַהיBמג:םיִל'zָה,אָנ(aֵןיLֶרְמָאeקיִלְדַהְלeןיֵב
LֶרְמָאeLֶHקיִלְדַהְלאLְְתִנדָחֶארָבָדְלןֶהיֵנkַeְנוe.הְיבַררַמָאBLֻהַע[,cַָרL
ןיֵבeקיִלְדַהְלeרְמָאLֶןיB',aֵגְו'ץֶרָאLeְריִיםָלBעְל,םיִקיcִַצםnֵCkֻlַָעְו')ג,אָבָר
LֶרְמָאeLֶHקיִלְדַהְלאLְםֶהיֵנGְתִנאkַeְנוeֶאlָהְיבַררַמָא.דָחֶארָבָדְלאeהָד
תlִַחְתeליִאBה,תLַaָיֵאָצBמaְאlֶָארeאָהלַעןיִכְרָבְמןיֵא,לֵאeמLְרַמָא
aְִרiָתיBהeיֵלרַמָא.אdהַהeיִאְו,אָבָסאzֵַראָמיaָהaַרaִַי,הָנָחרLַןֵכְו,]ור
אaַָאיaִַרליֵזָאְוליֵקLָהָוֲהַו,ליֵזָאְואָרָמֲחביִכְרהָוֲהאelָע.ןָנָחBייaִַררַמָא
יאcַַו,אelָעְלאaַָאיaִַרdיֵלרַמָא.dיֵלאָמOְִמהָנָחרaַרaַהaַָרְוdיֵניiַnִִמ
cְתיִרְמָאeִמMְיֵמdcְַרaִייBאָהלַעןיִכְרָבְמןיֵאןָנָחeֶארlָאaְמBיֵאָצLַaָה,תBליִא
eִחְתlַתaְִרiָתיBהeערַדֲה.אelָאָזֲחאaֵיdaְַרaָהaַרaַהָנָחרaִיLeל"א.ת,
ןaֶש"ר,ןָנָחBייaִַרdcְיnֵַקאzַpָיֵנָתcְ.יִרַמֲאאָהַאאlֶָא,יִרַמֲאאָהַאואָלאָנֲא
אeLֶHרְמָאLֶםBקָמaְףַא,תaְLַaָתBיְהִללָחLֶםיִרkִteַהםBיד,רֵמBארָזָעְלֶא
.םיִרְסBאםיִמָכֲחַו,dיֵרְתaָןָנָחBייaִַריֵנָעְו.תMַaַָהדBבkְיֵנtְִמןיִקיִלְדַמ,קיִלְדַהְל
,Lיִאבֶלְבהָצֵעםיewִמֲעםִיַמ')ד,ףֵסBיבַר]זdיֵלֲעיֵרָק.אֵהzְאָדָע,ל"א
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רַמָאcְבַרְלאָיLְַקְו.אָלסelָקְמBניֵאLֶ:םיLִָדָקְלהֶמcB.ליִכֲאַהְלבBרָק
aָNָרbְַחיִמאָדיֵרlַףaְחַסֶפ:eְמLַpֵקְמ,יelָג"עא,סcְGרַמָאאaָNָהֶזר
יֵרֲהרַמָא,סelָקְמBניֵאLֶלָבֲא;רeסָא,םMֵַהתֶאויָלָעריkְִזַמאGְוחַסֶפְל
aָNָסָא,חַסֶפְלהֶזרeִמ,רMeםcְהֶאְרִנkְקBאֵרLֵָליֵנְתַמאָחַאבַר:םd

.ןBעְמLִ]ח'רkְ:סBדBתcְ.אָתיִנְתַמאָהְל
יִמBרLיִאסBדzB,ןBעְמLִיaִַררַמָא
יֵרֲהרֵמBאaְ.רֵטtBןBעְמLִיaִַר:'eכ
ןַנְתcִ,םיִרBעOְַהןִמהָחְנִמיַלָע
aִחָנְמBיִחַהןִמאיִבֵמתhִןי,cְןָויֵכ
cְהָחְנִמיַלָעיֵרֲהרַמָא,zְפBָלסLBן
ןִמהָאdaָָניֵאהָחְנִמe,ןLBאִר
ןִמאיִבָיkָCְלִה,הָבָדְנןיִרBעOְַה
רַמָאcְ,רֵטtBןBעְמLִיaִַרְו.ןיhִיִחַה
,קaְָדִנְוסtְָתִנםָדָאויָרָבcְרַמְגaִףַא
,ויִפaְאיִצMֶnBהַמלָכְלzBְעַדְו
eתַחְנִמְלNְעBְתִנןיִרkַeֵבָסְו,ןיeרLֶםָדָא
ןיֵאCָכיִפְלe,ןkֵאיִבָהְלeבcֵַנְתִהְללBכָי
aִויָרָבְדkְלeליִכֲאַמיאַהְו.םbְקְמיִדelָס
,אkָיִאץeחaַםיLִָדָקְלבBרָקיאַמ,יnֵַנ
,חַסtֶםLֵויָלָעאָרָקאGםיiִַחֵמאGֲה
,היiִָלְצתַעaִLְםBLֵלאֵרBקהָיָהleיִפֲאַו
LֶHאkְֶרֶדCַהnְַקcִיLִהןיeַהןיֵאְו,אMֵם
רֵמBאaְרַטָפcְ.ןBעְמLִיaִַר:ויָלָעלָח
dיֵביiְַחאָלְו,םיִרBעOְַהןִמהָחְנִמ
יaִַרתַטaְLִ,ןLBאִרןLBָלסBפzְםMeִמ
הָרeמzְתֶכqֶַמaְרַמָאd,cְָרְמַאיֵסBי
קaְָדִנםָדָאויָרָבcְרַמְגaִףַא,):הכ(
רַמbְתֶא]טאeהסֵפzB,רַמBלkְ,סtְָתִנְו
cְויָרָב.cִזיֵרֲה,ןַנְתBzְמeעתַרBהָל
zְמeתַרLְזיֵרֲה,םיִמָלBzְמeעתַרBהָל.
cִמ"ריֵרְב,cְרַמָאzְפBָלסLBאִרןLBן.
,הlִָחzְןיkַeְֵתִנCָכְלםִא,רֵמBאיֵסBייaִַר
יֵנLְאיִצBהְלdיֵלרLְָפֶאהָוֲהאָלְוליִאBה
LֵמBתkְלַעְו,דָחֶאkָחְרBהBרַחַאהֶזאיִצ
דַעהֶעְרִתְו,ןיִמיiַָקויָרָבcְ,הֶז
Lֶzְִסzִָתְו,בֵאnָאיִבָיְו,רֵכaִָיְצֶחיֵמְדd
ואָליאַמ:םיִמָלdLְָיְצֶחיֵמְדִבeהָלBע
.יֵסBייaִַרdkְָלרַבָסןBעְמLִיaִַרcְִמ
aִיִפְתNַתbְרַמcְי'ר:םיִרָבBרַבָסיֵס
CֶרֶדkְאLֶHבcֵַנְתִמaְ.ןBעְמLִ'רdkְָל
איִהַהְו,םeלkְרַמָאאcְGםיִבcְַנְתnִַה
ג"ה:יֵסBי'רkְאָמְקzBִמאָלסBדBתְד
יaִַראָלְויֵסBי'רdkְָלרַבָסש"ראָל
יִכָהְו.ןBעְמLִיaִַרdkְָלרַבָס]ייֵסBי
tֵריeLָאיִהאָל,אkִֶא,תַרְמָאְדlַָראaִי
LִעְמBָלרַבָסןdkְַרaִייBיֵסcְףַאaִרַמְג
cְְתִנויָרָבtָNcַיֵלהֵוָהְו,םָדָאָהתַעd
יaִַרְו,ןיִבcְַנְתִמCֶרֶדkְאLֶHבcֵַנְתִמ
LִעְמBה,רַבָסןBְוליִאLֶHאkַהBןֶג
יaִַרלָבֲא;םeלkְויָרָבְדaִןיֵאבcֵַנְתִה
בcֵַנְתִמaְןBעְמLִיaִַרkְרַבָסאָליֵסBי
LֶHאkְֶרֶדCַהnִַנְתcְןיִבcְGרַמָאאkְלeם,
תַחְנִמאיִבָהְלdיֵלביiֵַחְמיֵבieַחאlֶָא
ןLBָלBNפzְםMeִמואָלְו,ןיhִיִח
איִצBמםָדָאןיֵאcְםMeִמאlֶָא,ןLBאִר
,יnֵַנסelָקְמיִדְגיaֵַגְו.)והָלhַָבְלויָרָבְד
,אeהןיLִיcְִקnַַהCֶרֶדkְאcְLֶHג"עא
;ץeחaַםיLִָדָקליִכֲאַהְלבBרָקdיֵלהֵוָה
cְיֵלֲערַמָאהָוֲהיִאdחַסֶפְלהֶזיֵרֲה,

הaַָראָרְבbַאָמְלַא.LַרBcָזדBעְו:הָאְרiִַהיֵנtְִמe.ןיִפBרְגֶאלַעBaַא:יceִנויָלָעeרְזָגאBGדBבkְיֵנtְִמe.הָוֲההaַָראָרְבbַ:רַמָאָקחַסtֶיֵמְדִליִרְמָא
תvַיִחְמaִ.'הָמְכָחַהלֵצaָd:'aְרNְzַkִֵהְלםיִמָכֲחיֵדיִמְלַתְלהָרBחְסןֵתBנ.יאַלְמליִטֵמ:)זןֶהaָתeמLֶiָאGְו'ןֶהaָיַחָו')א(Leְרcָאe.LֶHאָרהָמ:הָוֲה
ןָתBא.קיִלְדַהְלeרְמָאLֶןיaֵ'מג:אָמְעַטLֵרָפְמאָרָמaַbְ.רpֵַהתֶאקיִלְדַהְלeגֲהLֶpָםBקָמ'ינתמ:ויָסָכpְִמ]לeהָהְנִהLֶהֶזסֵנkִָי]כהָמְכָחַה
LֶpָגֲהeַהְוקיִלְדַהְלpBןיִגֲהLֶHקיִלְדַהְלאGְתִנאkַeְנוeֶאlָיִרְפַהְל,דָחֶארָבָדְלאLמְצַעBִמnִLְkְִאיֵבMָאָה.הBִמ,קיִלְדַהְלםיִרְמMeםcְְמםָדָאןיֵאLַnֵL
אָלְו,ןָנָחBיר"אןֵכְו,תַרְמָאָקריLַtִ.רLַיִי:dָלהוeֶַאְתִמLְzBeִאתֶאהֶאBרקֵלcBרpֵַהkְLֶ,םיִרְבBסקיִלְדַהְלאLֶHםיִרְמBאָהְו;)חרpֵַהרBאְלBתhִָמ
רaַרaַהaַָרdaְיaֵאָזֲחאelָערַדֲה:יִכָהןָנָחBי'רdcְיֵמMְִמםיִרְמBאםzֶַאLֶםֶכיֵלֲעיzְִעַמLֶMָרָבcַָהתֶמֱא.'eכeתיִרְמָאcְיאcַַו:רLַיִי]מןַניִסְרָג
,ויָלָעןיִכְרָבְמםיִרkִteַהםBייֵאָצBמaְףַאאlֶָא,ןkֵרַמָאאGאeהְו,ןָנָחBייaִַרםzָaְLְֵרַמָאהzַָא,רַמBלkְ.תBפֲעBזםיִנָפaBaְלzַkְֵסִנ.תLeיaִהָנָח
ןיִרְסBאםיִמָכֲחַו,אzַpַָהרַחַאהָנָעcְ,ןָנָחBייaִַרdcְיֵמMְִמ.eהְליִרַמֲאאָהַאאָנֲא:nֶpeִמהֶנֱהֶנויLְָכַעְוםiBַהלaBkָרַסֱאLֶpֶ,אeהLָדָחרָבָדְוליִאBה
םֵהְו,BזaָאlֶָאתLַaָיֵאָצBמaְרeאלַעןָנָחBי'רלBLֶמLְיzְִרkְַזִהאGְו,תLַaָיֵאָצBמדַעתaְLַaָתBיְהִללָחLֶםיִרkִteַהםBיaְףַארpֵַהתֶאקיִלְדַהְל
רaַ]סהaַָרלLֶויָרָבcְִמןיִבֵהLֶ.אelָעהֶז]נ:ןָנָחBייaִַרdָרָמֲאLֶהֶדBמיִנֲאBזaָ.הֶיְהzִתאֹז.אֵהzְאָדָע:BמLְיzְִרkְַזִהרeאָהתkְַרaִרַבcְלַעLֶםיִרeבְס
aַעָטהָנָחרeאָזֲחַו,תaֵיdaִיLeםַתָסְו,תcְויָרָבLֶHלרַמָאאBkְלeניְיַהְו.םe'יִאבֶלְבהָצֵעL',cְיֵלטיֵקָנdaְִלaֵיd,ְוGלרַמָאאBְרַמָאהָמָלzָkָC:

Lיִאְו

.'eכְוויָרָבcְרַמְגaִףַארַמָאdcְָרְמַאיֵסBייaִַרתַטיaְLִןBעְמLִיaִַר
רַמָאָקיlֵיִמיֵרְתcִםMeִמeניְיַה,eהיְיַוְרzַיִליְיָחיֵסBי'רְלcִג"עא

רַמָאMֶהַמeLריtֵאeהםיִרBעOְַהןִמ,אָכָהלָבֲא;הֶזָלהֶזeLריtֵםָניֵאְו
אָהְלםיִלhְַבְמ,סtְָתִנםָדָאויָרָבcְרַמְגaִףַאcְןָויֵכְו,הָחְנִמיַלָעיֵרֲה
'יִפֲאַו.הָחְנִמיַלָעיֵרֲההlִָחaַzְרַמָאְד
ןיִרְדBנןיֵאLֶַעֵדBייִתיִיָהleיִא,רַמָאםִא
kָC,GניִתיִיָהאBרֵדkָCֶאlָאkָC;cְניְיַהe
ןLBאִרןLBָלeהְלםיlִַאcְןָנaַָרְדאָמְעַט
leיִארַמָאיnB,kִִעBחְתִפeרֶדֶניֵוָהאָלְו
תBחָנnְַהaְןַניִרְמָאְדe',kִכַעֵדBייִתיִיָה
eאָרהָמ:).גקתBחָנְמ(םיִכָסpְַהְו
eאָרהָמ,ה"פ.הָיְרַזֲעַולֵאLָיִמהָיְנַנֲח
LֶHְרָדאLe'יַחָוaְָו'םֶהGאLֶiָמeתaָןֶה.
ןַניִקqְַמe,הָוֲהאָיְסֶהְרַפaְאָהcְ,הLֶָקְו
aְןיִרְדֶהְנַס)cַדעף.(,cִכְלelֵאָמְלָעי
aְַחאָיְסֶהְרַפiָסְמִלביBמְצַערBיִפֲא'
הֶזםֶלֶצcְ,ת"רLֵרָפְמe.הlַָקהָוְצnִַא
LֶָעNָבְנהeֶנְדַכvַבֲעואָלרBהָרָזהָד
דBבְכִלהNָָעLֶאָטְרַדְניִאאlֶָא,הָוֲה
ןֵכְו.eאָרהָמרַמָאָקCָכְלB,eמְצַע
אָנְחַנֲאתיֵלCָהָלאֵל)טביִתְכcִִמעַמLְַמ
עַמLְַמ,דbeְסִנאָלאָבֲהַדcִםֶלֶצְלeןיִחְלָפ
cֶיֵדיִדאָהָלֱאdאָמְלַצְוzְיִמיֵרlֵהְניִניe.
leֵאaְןַניִרְמָאְדאָהריLַtִיnֵַניֵתָאְו
הָיְנַנֲחַלeדbִַניֵלָמְלִא,):גלתeaBתkְ(תBרָעְנ
ז"עיִאְו;אָמְלַצְלeחַלtְהָיְרַזֲעַולֵאLָיִמ
eהיִמB.eלםיִוֲחLְzִַמeיָהLֶו"ח,הָוֲה
י"ִרְו.)יריLַtִיֵתָאאָלeחַלtְןLBְל
יֵרֲהe,LֶחְרaָאeLֶHאָרהָמ,Lֵרָפְמ
,ַחBרְבִלםיִלBכְיeיָה)כהNֲֶעnַַהםֶדBק
kְמBLֶָעNִָנָדהiֵלא,kִרַמָאְדaְקֶלֵח

:הָצֵעdָתBאeaְיָה'ג,).גצןיִרְדֶהְנַס(

יֵאָצBמaְאlֶָארeאָהלַעןיִכְרָבְמןיֵא
Lַaְָקִה.תLָיר"ההBהָמָל,ףֵס

,nֶpeִמהֶנֱהLֶpֶהָעLָלָכaְןיִכְרָבְמןיֵא
cְסָאeנָהיֵלרBעָהןִמתBַהםָלfֶהaְGא
aְץֵריֵתְו.)להָכָר,cְמ"הkְLֶbeפBהֶנֱהֶנ,
בbַלַעףַאְו.אGהָאָנֲהרָאLְלָבֲא
cִאלַעןיִכְרָבְמBַהרMֶֶמLaְילָכBם,

:םBילָכcֵLaְַחְתLֶnִםMeִמeניְיַה
הlֵֶא
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הוצמרנ
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=
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םלשהרואהרות

םיִעcְְרַפְצרֹאְיַהץַרLְָו)א
רַדֲחַבEeֶתיֵבeaְאָבeeלָעְו
תיֵבְבEeֶתhִָמלַעְוEְבLְkִָמ
EיֶרpeַתְבnֶEeַעְבEeיֶדָבֲע
eִמְבLְרֲאBיֶתE:]חכ,זתומש[
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