
.ונםיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ

הָאtֵןיִנְתBנְו,תaְLַaָםיִרpְLַָהתַחzִַמןיִלְכBאְו
הLִMָ,ר"ת]א'מג:םיִמָכֲחםָדָיeaְחיִמe,קָרiַָל
eדBההLָלLְלַע,CֶלnֶַההiִָקְזִחהNָָעםיִרָבְד
תBמְצַערַריbֵ)א.BלeדBהאGהLָלLְלַעְוBל
רֶפֵסזַנB.bָלeדBהְו,תLֶחpְַהLַחְנתzַיkִ)א.BלeדBהְו,םיִלָבֲחלLֶהhִָמלַעויִבָא
ןָרbְיLְִולָכיֵהלLֶתBתָלcְץvַיִק)ב,BלeדBהאGהLָלLְלַעְו.BלeדBהְו,תBאeפְר
ןָסיִנרaֵיִע)ד.BלeדBהאGְו,ןBיְלֶעָהןBחיִגיֵמםַתָס)ג.BלeדBהאGְו,רMeַאCֶלֶמְל
aְְו,ןָסיִנGהאBדeלB:ְרַמkִןיִביcְםיִלָקkַָהלiBכְוםe':בַררַמָא.יִדְבָעיִכיֵה
אָלcְאָנָמaְ]ביִמְרcִיֵרָעNְִדאָחְמיִקְו,אָנְפַדְדאָרְכיLְִואָרָדאqַָאיִתיְיַמ,הָדeהְי
יֵאָקcְלֹכְו;dיaֵיִלaְאָלְקיִדְלeהְלeדLְָו,eהְליִחzְְרַמe,ןיִמBיןיִעaְְרַאdיֵלֲעיִפְלָח
aְְרַאaַַאעnBתcִיֵדיd,יֵליִדְבָעאָליִאdְלַאְליֵואָצ,יִכָהzַאָחַאבַר.רaְיֵרd
cְַמ,רַמָאאָבָרpְיִחkeנְלאָרְכיִדאָרְפeְקaְכְו:אָתBתֶאןיִכְרLְיִדְבָעיִכיֵה:עַמ.
eיָהאGְו'דָחֶא'הeניֵהGֱא'הלֵאָרNְִיעַמLְ')הםיִרְמBא,הָדeהְיבַררַמָא
,'EֶבָבְללַעםiBַה')וםיִרְמBאeיָהLֶאlֶָא,eיָהןיִקיִסְפַמ,רַמָאאָבָר.ןיִקיִסְפַמ
cְַמLְַהעַמiBֶבָבְללַעםEְו)בGֶבָבְללַערָחָמאE:ר"ת)ג,kֵיָהדַציekBתֶאןיִכְר
Lְא,עַמBםיִרְמ'LְִיעַמNְֱא'הלֵאָרGניֵהeְו'דָחֶא'הGיָהאeןיִקיִסְפַמ,cִַריֵרְבaִי
דBבkְםeCLֵרaָ'םיִרְמBאeיָהאLֶHאlֶָא,eיָהןיִקיִסְפַמרֵמBאהָדeהְייaִַר.ריִאֵמ
ןaֶןBעְמLִ'רLיֵרָדְדd.kִיֵלןַניִרְמָאאָמְעַטיאַמןַנֲאַוא.'דֶעָוםָלBעְלBתeכְלַמ
,'םֶכָלהָדיbִַאְוeפְסָאֵהרֶמאiַֹוויָנaָלֶאבֹקֲעַיאָרְקiִַו')ז,ל"בשררַמָאcְ,]גLיִקָל
aִיwֵLַגְלבֹקֲעַיlBַהץֵקויָנָבְלתiְָסִנְו,ןיִמzַlְִמהָקnֶpeLְרַמָא.הָניִכ,Lֶnָסַחא
אָצLֶiָקָחְצִייִבָאְו,לאֵעָמLְִיnֶpeִמאָצLֶiָםָהָרְבַאkְ,לeסtְיִתhִָמLaְֵיםBלLְָו
םkְLֵ]דeרְמָא;'דָחֶא'הeניֵהGֱא'הלֵאָרNְִיעַמLְ'ויָנBaָלeרְמָא.וNֵָעnֶpeִמ
LֶןיֵאaְִלaְEֶאlָדָחֶאא,kָCןיֵאaְִלaֵנeֶאlָדָחֶאא.aְאBָתdLָהָעtָבֹקֲעַיחַת
.דיֵבֲעַניִכיֵה,ןָנaַָריִרְמָא.'דֶעָוםָלBעְלBתeכְלַמדBבkְםeCLֵרaָ'רַמָאְוeניִבָא
eהeLֶiְניִקְתִה.בֹקֲעַיBרָמֲא,eהeרְמאֹנאe;GניaֵַרהLֶמBרָמֲאאe,Gהeרְמאֹנ
CֶלֶמתַבְללLָָמ,יnִַאיaִַריֵבְדיִרְמָא,קָחְצִייaִַררַמָא.יאLֲַחBaַתBאםיִרְמBא
Lֶםִא.הָריֵדְקיֵקיִצהָחיִרֵהzֶֹי,רַמאLָלdbְיאַנ;Gאzֶֹי,רַמאLָלdרַעַצ.
םיִרְמBאeהeLֶiְניִקְתִה,eהaַָאיaִַררַמָא.יאLֲַחaַ)א(איִבָהְלָהיֶדָבֲעeליִחְתִה
אLְzַָהדַע,ןיִניִמאkָיֵלcְאָעcְְרַהְנִבe.ןיִניnִַהתֶמBעְרzַיֵנtְִמ,םָרלBקBaְתBא
ןBצְרaִהLָלB,LְחיִרְייLְֵנַאNeָעםיִרָבְדהLִMָ,ןָנaַָרeנzָ)ד:יאLֲַחdaַָליִרְמָא
לkָםיִלָקcְןיִביkְִרַמ,םיִמָכֲחןBצְרleaִֵאְו.םיִמָכֲחןBצְרaִאLֶHהLָלeLְ,םיִמָכֲח
,םיִמָכֲחןBצְרaִאleLֶHֵאְו.רֶמBעָהיֵנְפִלןיִרְצBקְו,עַמLְתֶאןיִכְרBכְו,םiBַה
bBְדLִעָהיֵנְפִלןיBרֶמ,eפBןיִצְרtְצָרBתaְִגpBןֶהיֵתeְרַפְבcְסBֶנליִכֲאַהְלןֶהיֵתLֶר
לcֵLLְֶקֶהלLֶתiBִזְמbַןיִריzִַמe,םיִבBטםיִמָיְותBתaְLַaָתֶרaַvBיֵנaִLְםיiִִנֲעָל
eיָהםיִמָכֲחןBצְרaִםִא,הָדeהְייaִַרBלרַמָא.ריִאֵמיaִַריֵרְבcִ.הָמְקLִלLְֶובeרָח
eיָהםיִמָכֲחןBצְרaִאleLֶHֵאָוleֵאאlֶָא.ןkֵןיBNִעםָדָאלekָהְי,ןיBNִע
eחיִמאleLֶHֵאְו.םָדָיeaְחיִמאGהLָלLְלַעְו,םָדָיeaְחיִמהLָלLְלַע;ןיBNִע
aְְרַמ,םָדָיkִןיִביcְםיִלָקkַָהלiBכְו,םBתֶאןיִכְרLְקְו,עַמBגְוןיִרְצBְדLִיֵנְפִלןי
,הָמְקLִלLְֶובeרָחלcֵLLְֶקֶהלLֶתiBִזְמbַןיִריzִַמ,םָדָיeaְחיleLֶnִֵאְו.רֶמBעָה
eפBןיִצְרtְצָרBתaְִגpBןֶהיֵתeְרַפcְֶנליִכֲאַהְלןֶהיֵסLִֶנֲעָלרiִםיaְLַaָתBטםיִמָיְותBםיִב
aִLְיֵנaַvBנ,תֶרBןיִנְתtֵקָרָיְלהָאי,eחיִמeaְַררַבָסְו.םיִמָכֲחםָדָיaִהְייeהָריִצְקהָד
LֶHאaִצְרBְנַא,ןַנְתָהְו)ה,איִהםיִמָכֲחןLֵחיִרְייBקBעָהיֵנְפִלןיִרְצBרֶמaִצְרBן
.םיִמָכֲחםָדָיeaְחיִמאGְו,םיִמָכֲחןBצְרaִאLֶHרֶמBעָהיֵנְפִלןיLְִדBגְו,םיִמָכֲח

ןאַמ

רeטtָאeהְו.קָרiַָלהָאיtֵןיִנְתBנְו:אָרָמLaַbְֵרָפְמeהelְכְדאָמְעַטְו.תBרpBLְַהןִמןיִלְכBאeיָהויָתBריtֵריnַMִַהלֶקcֶַהתַחzַ.ןיִרpְLַָהתַחzִַמןיִלְכBאְו
הָאיtֵאיִהLֶןיִרeבְסd,cִָלְביִטaְהָאיdtֵָתBאןיִלְכBאםיiִִנֲעeיָהLֶ,רNֲֵעnִַמdיֵליִעְקְפַמאָקcְםMeִמ.ןָדָיeaְחיִמe:אָרָמLaַbְֵרָפְמִדkְ,הָאיtֵַהןִמ
הhִָמe)וbָLְרַדaְדBבָכBaְרָבְקאGְו,הָרkַtָםMeִמ.ויִבָאתBמְצַערַריbֵ'מג:eהְניִנרֵקְפֶהcְםMeִמ,רNֲֵעnַַהןִמןיִרeטtְהָאיֵפeהָחְכLִטֶקֶלְו,הָרeמְג
בhBַהְו'ביִתְכִדkְ.תBאeפְררֶפֵסזַנָגְו:ויָרֲחַאםיִעBטeיָהLֶיִפְל.תLֶחpְַהLַחְנתzַיkִ:םיִעLְָרָהeרְסeִָיְוBעLְִרלַעהbַpְֶתLֶiִ,םMֵַהceLיִקיֵנtְִמe;הָאָנ
ןַניִרְמָאְו,'יִתיNִָעEיֶניֵעaְ)רiָLַָהְו(
aִכָרְבBזת(LֶbָפְררֶפֵסזַנeאBיִפְל,ת
LֶHִלהָיָהאaֶָאםיָיְלָחלַעעָנְכִנםlָא
.ןBחיbִיֵמםַתָס:דiִָמןיִאtְַרְתִמ
kְָל')בלבה"ד(ביִתְכִדnָאֹבָיהe
אGְו:'תLְzBִלםִיַמeאְצְמִיְורMeַאיֵכְלַמ
ה"בקַהaְַחBטְבִלBלהָיָהB.LֶלeדBה
Lֶַגְו')ח)טיבםיִכָלְמ(רַמָאpBריִעָהלַעיִת
.ןָסיִנaְןָסיִנרaֵיִע:'dָעיBLִהְלתאfַֹה
רָדֲאBאNֲָעַוCַלְמִנןָסיִנסַנְכLֶpִרַחַאְל
Cֶלnֶַהץַעiִeַָו')לבה"ד(ביִתְכִדkְ,יִנMֵַה
'יִנMֵַהLֶדֹחaַחַסtֶתNBֲעַלהiִָקְזִח
רLֲֶאםיaִַר,'םָעָהתיaְִרַמיB'.'kִגְו
GהאeרֲהְטeִמןיִיַדֲעheאְמBתLֶקיִזֱחֶהe
aָןֶהaִָרָהזָחָאויִבָאיֵמיLְָו:עGהאBדe
,)זתBכָרְבִבe)טןיִרְדֶהְנַסaְרַמָאְדB.kִל
רֵחַאןיֵאְוןָסיִנהֶז,'Bגְו'הfֶַהLֶדֹחַה'
אָרְכיLְִו:חַלסַדֲה.אָרָדאqַָא:ןָסיִנ
,]הר"BלןיִרLֶwBץֵעלLֶרָכLֵ.אָנְפַדְד
eןיִליֵדְגaBtֵיֵרLֶwBןיִרaֶיִי"Nו[:cְאָל
:הָנֲחְטMֶpִִמ.יֵמBיןיִעaְְרַאdָלֲעeלְמ
BלLֶילֶקd.cֶיaֵיִלaְאָלְקִדְלdיֵלeדLְָו
BמkB,kְְרָאְלַחBמBלLֶיְו,BכzBִמבֵל
LֶiֵLץֵעָלLֶwBןיִרNְַנae"גֱאָלְו]זגBז,
:םיiֵַקְתִהְללֶקcֶַלליִעBמהfֶַההֶקnַLְַהְו
dיֵדיcִתnBַאעaְַרַאaְיֵאָקcְןָליִא.לֹכְו
cְיֵליִדְבָעאָלdיַיְתִמ.יֵואָצ:יִכָהaֵL:
eניְיַהואָל.רַמָאאָבָרdcְיֵרaְאָחַאבַר
אָרְפkeיִחpְַמאlֶָא,ןיִתיִנְתַמcְןיִביkְִרַמ
ןיִבֲחBתְוןיִחיpִַמ.אָתaְְקeנְלאָרְכeד
bִַזְמiBַרתkָהaַתLְָתָנdLֶpִיzBהָפְס
aָןָליִאaַMָהָנLֶיֵליֵרָקְו.הָרְבָעdkeאָרְפ
ףַנֲעBaַתBאןיִסיִנְכLֶnַםLֵלַע,אָרְכיִד
םיNִֵמBeקְדBסְולBדbָףָנָעץֵצLֶwB,ןָליִאָה
אָרְפke',רֵחַאןLBָל.BכBתaְהֶזתֶא
Bביkְִרַמe,רָכָזלֶקcֶלCLֶַרףָנָע,'אָרְכיִד
aְקֶדֶסLֶלcִֶמ,הָביֵקְנלֶקtְיֵנLֶcֶלֶק
םיִרָכfְַהְו,תBריtֵהBNָעdָניֵאהָביֵקְנ
ןיaֵ.ןיִקיִסְפַמeיָהאGְו:תBריtֵןיBNִע
Cיִרָצcְפ"עא)ב(,'zְָבַהָאְו'ִל'דָחֶא'
תַלaַָקןיaֵקיִסְפַהְלe,)י'דָחֶא'Caְיִרֲאַהְל
לLֶkָ,םיִרֵחֲאםיִרָבְדִלםִיַמLָתeכְלַמ
דָחֶארֵמBאְוויָלָעלaֵַקְמדָחֶא
קeסָפe,ןLBאִרקeסָפeaְניֵהGֱאאeה
LְֵליִנLBַצןeָההָאוeַר:אaִהְייeהָד
eיָהאLֶHאlֶָאeיָהןיִקיִסְפַמרֵמBא
.'BתeכְלַמדBבkְםeCLֵרaָ'םיִרְמBא
לkָןיִקaְַדְמeיָהLֶ,רַמBלkְ'ןיִכְרBכ'ְו
.ןיִפיִסBמeיָהאGְו,איִהLֶתBמkְהיiִָרwְַה
םeCLֵרaָםיִרְמBאeיָהLֶ'יִסְרָגcְתיִאְו
kְבBכְלַמדeתB'ח[.tֵריeL,LֶיָהeאBםיִרְמ
eCרaָ'יאַהְל.dיֵרְמיֵנ:םיִרְמBאeיָהםֶהיִבֲאַל.'לֵאָרNְִיעַמLְ':)כ'בֵיBאיֵנtְִמBניִמְירBחָאביLִֵה'Lֶ,ויָנָפְלBניִמְיריִזֲחLֶiַ.ןיִמiַָהץֵק:]טםָרלBקBaְתBא
LֵםkְבBכְלַמדeתB'aִִרְקiַתLְְרַא.הָריֵדְקיֵקיִצ:עַמNֶדeֵי:]יא"ֶרLָלdרַעַצ.רַעַצbeָפdַהתַמֲחֵמzִַמ:הוָוֲאtְיֵנzַעְרBַהתֶמnִןיִני.LֶHהְיאe
םיִרְמBאeיָהL,Lֵֶרָפְמ'דֶעָוםָלBעְלBתeכְלַמדBבkְםeCLֵרaָםיִרְמBאeיָהLֶ'יִסְרָגcְןאַמe.יאLֲַחaַןeגָהBניֵאLֶרָבcָןיִפיִסBמeנָאeLֶניֵלָעםיִרְמBא
cְLeְקeהkְLֶ.הָמְקLִלLְֶובeרָחלcֵLLְֶקֶהלLֶתiBִזְמbַןיִריzִַמג"ה:ןיִרpBLְַהתBריtֵ.רLֶֶנ:ןיִניִמeיָהאGןֶהיֵניֵבe,היiִָרwְַהרָאkִLְםָרלBקBaְתBא
הzַָאיִאLֶםBקָמcְ,אkָיֵלאָתיְיַרBאְדאָרqeיִאcְ.םיִמָכֲחeדיtְִקִהאG,רַמBלkְ.םיִמָכֲחןBצְרaִרֶמBעָהיֵנְפִלןיִרְצBק:ןיִלceיbִַהeפְסzBיִנְוהlָיִחzְןיִנqַcַָה
לBkָתBאגֵהBנBניֵאLֶ,)לאLַzָיdkelֵיpֵיִמיִליִדaְלcְָביִמLָדָחאָהe,cְרְזָגאdGיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָא]כאָמְליcִ,אָתיֵליnֵַנןָנaַָרְדאָרqeיִאְו;אeהאיִבֵמ
:dיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָאaBקqֵַעְתִמאeהLֶnִzBCLֶםMeִמ,eניzְִמLֶiַןָנaַָרeרְזbָ,אeהאָדיֵסtְואָלcְןָויkֵ.םיִמָכֲחןBצְרaִאLֶHןיLְִדBגְו:]להָנMַָה
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םיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ :ונ

יaִַר,eחיִמאGְוeחיִמרַמָאdcְיֵלתַעְמLָןאַמ
,Cיָמְעַטיִלְו.םיִמָכֲחןBצְרaִןיִרְצBקיֵנָתָקְו,הָדeהְי
:הָריִצְקןkָיִמיnִַסאlֶָא.הָוֲההָעaְְרַאיֵנָה
eַמzִןיִריbִַזְמiBתLְֶקֶהלcֵLLֶרָחלeְובLֶל
Lִרְמָא.הָמְקe,בֲאBניֵתeGְקִהאcִיLeֶאlָא
לcֵLLְֶקֶהלLֶתiBִזְמbַריzִַנeנָאְו,תBרBק
רַחַאְלןיִאaַָהןיִלceיִגְבe.הָמְקLִלLְֶובeרָח
הָליִעְמןיֵאד"מdkְָליִרְבָסְו,ןַניִקְסָעןאkִָמ
aְיִגceַרְו.ןיִלaָיֵלהָליִעְמִדיִהְנ,יִרְבָסןָנkָא,
רַמָא:]אתBצָרtְןיִצְרBפe:אkָיִאאָהיִמאָרqeיִא
לaְLֶתֶקBלֲחַמ,LיִקָלןaֶןBעְמLִר"אאelָע
הֶלֲעַיאLֶnָןַניִרְזbָיִרְבָסןָנaַָרcְ,תBדaְְכַמ
אLֶnָןַניִרְזָגאָליִרְבָסBחיִרְייLְֵנַאְו,BLלְתִיְו
יֵרְבcִןיtִיkִַהןיaֵלaְLֶלָבֲא;BLלְתִיְוהֶלֲעַי
.eהְניִנתBצְקeמאָהְו,אָבָר)א(ל"א.רezָמלkַֹה
ןָכeמאLְzַָה;ןיִבְרBעְליֵזֲחcַליִאBהאָמיzֵיִכְו
הָדeהְי'ר,ןַנְתcִ)א,םיִבָלְכִלןָכeמיֵוָהאָלםָדָאָל
,הָרeסֲא,ש"עֵמהָליֵבְנהָתְיָהאGםִא,רֵמBא
ןָכeמיֵוָהםיִבְרBעְלןָכeמ;ןָכneַהןִמdָניֵאLֶיִפְל
ןָכeמיֵוָהאָלםָדָאָלןָכeמ,ןיִא)ב,ל"א.םָדָאָל
הֶצְקַמאָלLיִניִאְליֵזֲחַדיִדיִמלָכcְ,םיִבָלְכִל
,םָדָאָלןָכeמיֵוָהםיִבְרBעְלןָכeמ;dיzְֵעcִַמdיֵל
kָיִניִאְליֵזֲחַדיִדיִמלLcְַעzֵיdִעlָיֵוd.kִאָתֲאי
ןיaֵלaְLֶתֶקBלֲחַמ,LיִקָלןaֶןBעְמLִר"אןיִבָר
kִיtִןי,cְַרaָמיִרְבָסןָנeעְלןָכBמיֵוָהאָלםיִבְרeןָכ
יֵוָהםיִבְרBעְלןָכeמיִרְבָסBחיִרְייLְֵנַאְו,םָדָאָל
לkַֹהיֵרְבcִתBדaְְכַמלaְLֶלָבֲא;םָדָאָלןָכeמ
ןיִנְתBנְו:BLלְתִיְוהֶלֲעַיאLֶnָןַניִרְזbָ,רeסָא
tֵהְלתיֵלְו:קָרָיְלהָאיeְנַאְלLֵחיִרְייBאָה
,לֶכBאאeהLֶלkֹ,הָאיֵפeaְרְמָאלָלkְא,ןַנְתִד)ג
לkֹ.הָאיֵפaְביiַָח,םieִקְלBסיִנְכַמe,תַחַאBkְתָטיִקְלe,ץֶרָאָהןִמBלceיִגְו,רָמLְִנְו
LֶהeאאBלֶכ,tְקְוסיִטָסיֵחיִפְסִלטָרBִנְו;הָצLְרָמ,tְיִגְו;רֵקְפֶהְלטָרceלBץֶרָאָהןִמ,
tְןיִהֵמְכִלטָרeִרְטִפiBת;eןָתָטיִקְלkְתַחַא,tְםיִנֵאְתִלטָר;eסיִנְכַמBִקְלieם,tְטָר
י"עםieִקְלBסיִנְכַמe,ןַניִקְסָעתBתָפְליLֵאָרaְאָכָה,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא.קָרָיְל
רַבָסרַמe,םieִקdיֵמLְרֵחַארָבָדי"עםieִקְלBסיִנְכַמרַבָסרַמ,יִגְלtַיִמָקרֵחַארָבָד
,רֵמBאיֵסBי'ר;בeרְכִלְותֶפֶלְלהָאיtֵןיִנְתBנeיָה]בהָנLBאִרaָ,ר"ת:םieִקdיֵמLְאָל
.בeרְכִלףַארֵמBאש"ר;טBלְפַקְלeתֶפֶלְלהָאיtֵןיִנְתBנeיָה)ד,Cָדיִאאָיְנַתְו.טBלְפַקְלףַא

אָמיֵנ

איִההָדeהְי'ר,eחיִמאGְוeחיִמcְאָנMָיִלטַקְנd.cִיֵלתַעְמLָןאַמ
cִLְְעַמzָיֵלdיָמְעַטיִלְו:ליֵעְלC.cִָלאָריִבְסC,ליֵעְלִדאָהcְֵאיֵנָתָקle
,dיָלֲעיִתיִרֲחַאתיֵמָראָקcְ,איִהאzְָצַרָתְמ'eכםיִמָכֲחןBצְרaִאleLֶHֵאָו
,הָעaְָרַאביLֵָחאָקְו,eחיִמאGהLָלLְלַעיֵנָתָקd,cְָבpָdeיִמdיָכְרְפיִל

:ןיLְִדBגְוןיִרְצBקְוןיִכְרBכְוןיִביkְִרַמ
eיִגְבceןיִל.bָןַניִסְר:kְןאַמcְןיֵארַמָא
הָליִעְמתֶכqֶַמaְ.ןיִלceיִגaְהָליִעְמ
)cַלֲחַמ:).גיףBתֶק.cְְנַאLֵחיִרְייB
םיִרָמzְתkַtB.תBדaְְכַמלaְLֶ:ןָנaַָרְו
לֶצֵאBזתBפeפְכe,לֶקcֶַהLאֹרaְןֵה
ןיִרBLְנםיִרָמzְַהLְֶכe,יִלkְןיֵעBkְז
CיִרָצְוBdַבָגcְןָויֵכְו;ןָתBאתBלaְַקְמ
אLֶnָןַניLִיְיָח,ןָלְטָנְללֶקcֶַהלַעתBלֲעַל
בַאיֵוָהcְ,תBרeaָחְמַהןִמBLלְתִי
הhַָמְל.םיtִיkִַהןיaֵלaְLֶ:הָכאָלְמ
אkָיֵלְו,םיִנzBְחzַַהתBפBנ,ןֶהיֵפpBִמ
:תBרeaָחְמןאkָןיֵאcְ,הLָיִלְתִלLַחיֵמְל
תLַaָבֶרֶעe.LֶnֵהְניִנתBצְקeמאָהְו
aֵַהןיMְָמLBיָהתeחְמeaָרBאְצְמִנְו,תe
,הLָיִלzְרqeיִאתַמֲחֵמתBצְקeמ
eמeהֶצְקaֵַהןיMְָמLBמתeלָכְלהֶצְק
.eזֲחַוליִאBהאָמיzֵיִכְו:)הםiBַה
aִחְמeaָעָל,רBםיִבְרLֶiֶLלB,ַהbְליֵדBת
aְתBCaֵתיBדְגִלelָה,eמezָםָדיִמֲעַהְלר
הָלaְַנְתLֶpִהָליֵבְנ:םָלְכָאְלןֶהיֵלֲע
aְLַaָעהָתְיָה,תBתֶדֶמaֵַהןיMְָמLBת
:םיִבָלkְיaֵַגְלןָכeמdָלביLֵָחאָלְו,םָדָאָל
ויָלָעןיִדיtְִקַמe,רָקְפeמBניֵאLֶ.רָמLְִנְו
םיiֵַקְתLֶnִ.םieִקְלBסיִנְכַמB:eרְמLְָל
ןיLִָק.הָצBקְוסיִטָסיֵחיִפְס:םיaִַרםיִמָי
םָניֵאLֶהָצBקְוסיִטָסלָבֲא,הָליִכֲאַל
,אָקיִרBמ.סיִטָס:הָליִכֲאַלeזֲחםיִחיִפְס
הָניֵאzְ:]דא"ֶרNְייוֵו.הָצBק:]גג"Bרְק
הָרeמBbְזאlֶָא,תַחַאkְתֶלaַMְֶתִמdָניֵא
תBמְילcָd,kָיִצaְהָאְצBיתֶרֶחַאְוםiBַה
תֶפlֶַהיֵלֲע.תBתָפְליLֵאָר:ץִיwַַה
יֵדְילַעםieִקְלןָתBאןיִסיִנְכַמ
תBהnָיִאָבcְ,ןיִלָעֶל.תֶפֶלְל:תBהnָיִאָה
kelֵמאָמְלָעיBדe,cְַקְתִמאָהiְןיִמי:

יִכָה

,ט"ויLeaְְלְתִנaְאzְָעַמkelָdLְה"פ.תBדaְְכַמלaְLֶתֶקBלֲחַמ
ןָנaַָרeרְזbָ,תBרeaָחְמיnֵַנאkָיִאcְ,תBדaְְכַמלaְLֶאָקוְוַדְו

LֶnָלְתִיְוהֶלֲעַיאBL.ָקְוLְֶדיִהְנ,הGרְזָגאeaְחיִרְייֵנBaְLְֶכַמלaְדBתLֶnָא
ןַנְתִדאָהeהְלתיֵלheַאcְ,רeaָחְמdLֶnִLְzַnֵLaִיֵלקtBיBL,zִלְתִיְוהֶלֲעַי
)aֵהָציcַעןיֵא):ולףBןיִלaְכְוןָליִאe'.
eַהןיֵבkִיtִַנןיnֵַאיnַמה"דיאezָר,
הָריִכaְרַמָאְדkִ.ןָליִאLְzַnֵLaִָמָקאָה
)Lַaָתcַַמןיֵא,).המףpִלַערֵנןיִחיbַaֵי
תַעaִLְןָליִאLְzַnֵLaִָיאLֶnָ,לֶקֶד
).גלףcַ(ןיִבeריֵעaְעַמLְַמןֵכְו,dָתָליִטְנ
eַכְבnָדהeעְו.יֵתְכBד,cְעַרָגאָלaֵןי
לַעאיִהLֶ,הָדְלLֶpBהָציaִֵמןיtִיkִַה
).גףcַ(הָציֵבaְןַניִרְסָאcְ,עַקְרwַַה
אkָיֵלְו]ה.ןיִרpBLְַהתBריtֵםMeִמ
רezָמcְםיִחָפְט'גִמתBחָפaְאָמְקBאְל
ןיֵבaְיֵגleַפְלל"המ"מcְ,)וLְzַnֵLִהְל
.רֵתBיְלםיִחָפְט'גִמתBחtָןיaֵןיtִיkִַה
ןיeLִלְתaִיִריְיַאאzְָעַמcִLְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו
,םיtִיkִַבeתBדaְְכaַnַט"יבֶרֶעֵמ
eמepָםיִחLָםaֵַהןיMְָמLBרַמָאָקְו.ת,
יִרְסָאןָנaַָרcְ,תBדaְְכַמלaְLֶתֶקBלֲחַמ
ןָויkֵ,ט"יaְץֶרָאָלeלְפָנleיִפֲא
cְְכַמaְדBיִאתkַָנאnֵחְמיeaָםיִר,bָןַניִרְז
LֶnָלְתִיְוהֶלֲעַיאBL,kֵןָויcְןיֵב
ןֵהLֶפ"עא,ןָליִאָהלַעeיָהתLBָמMְַה
zְלeLִםי;eחיִרְייֵנְבBGרְזָגאe,kֵןָוי
cְלָתeLלָבֲא.ט"יעֵמaְLֶלaֵַהןיkִיtִןי,
אkָיֵל,םיִרeaָחְמםeLָיָהאGְוליִאBה
BLלְתִיְוהֶלֲעַיאheLֶnַָארַזְגיִמְל
אָלcְש"אאLְzַָהְו.eרLְָנאLֶHםBקnִָמ
ט"יaְדַלLֶpBםָתָהcְ,הָציֵבְליֵמָד
bָאָכָהְו,ןַניִרְזaְְלְתִנLeט"יבֶרֶעֵמ.
eתָצְקzֵַמיd,יֵאCַיkִריeaֵאןיBםָת
LֶpָLְרeמְתֶאBאְללBםָתLֶpָLְרeַהiBם,
.תBדaְְכnַַהןִמרLַָנְלןיtִיkִַהןִמ]ורLַָנְו
eיֵרָפC,מאָהְוeהְניִנהֶצְקe,kֵןָויcְיָהe
aֵַהןיMְָמLBְו,ןָליִאָהלַעתGיָהאe
.ןָליִאLְzַnֵLaִָיאLֶHלֵטpָיִלתBיeאְר
eרְיַבeLַזפ"סְדיִמְל(tָיֵרC,aְןַנֲאהָמ
ה"דט"יעֵמeרLְָנaְיִא.ןיִמיְיָק
.םיִרeסֲאה"דט"יaְיִאְו,םיִרezָמ
,'יtֵ.םָתְסaִ,ןיִמיְיָקהָמaְאlֶָא
cְאָלםָתְסִבLַiָיCרַזְגיִמְלLֶnָהֶלֲעַיא
;ט"יaְיאcַַוeרLְָנaְאָקְוַדאlֶָא,BLלְתִיְו
לleaְLֶיִפֲאט"יaְיאcַַוeרLְָנְדאָכיֵהְו
aֵַהןיkִיtִסָאןיeר.eיֵרָפC,אָהְו
תBצְקeמקֵפָס,eLריe.tֵהְניִנתBצְקeמ
קtBיִתcְ,הLֶָקםBקָמלkִָמלָבֲא.eהְניִנ

:רeaָחְמdLֶnִLְzַnֵLaִיֵל

cִַרןַנְתaִהְייeאהָדBםִארֵמGש"עֵמהָליֵבְנהָתְיָהא.zֵַמיd,מיֵוָהאָלםָתָהאָהeםָדָאָלןָכ,cְסָאeְלרLָָטְחdaְLַaָת.eֵרָפְמLיר"הBףֵס
cְִמnִLְַיהָנzִאָריcָקיֵי,cְיִפְליֵנְתיִמְלל"האָלLֶָניֵאdַהןִמneןָכ,kֵןָויcִרָבְכzְיִאאָנqeֶא;אָרlָיִפֲאאleמהָיָהeןָכ,Lֶמןיֵאeתַמֲחֵמהֶצְק

תַמֲחֵמeניְיַה,תdLַaָָתBאְלםָדָאָלהָיeאְרןיֵאcְג"עאְו,םָדָאתַליִכֲאַלתֶדֶמBעeLֶניְיַה'םָדָאָלןָכeמ',Lֵרָפְמי"ִרְו.םיִבָלְכִלןָכeמיֵוָהאָל,רqeיִא
BמkְםיִבָלְכִלתֶדֶמBעהָתְיָהleִאLֶ,םיִבָלְכִלdָתָדיִמֲעkַםָדָאָלdָתָדיִמֲעןַניִרְמָאאָלְו;םָדָאaָdהֶנָהLֶiֵהֶצBרהָיָהאLֶHהָאָצְקַהתַמֲחֵמאGְו,רqeיִא
LֶעBמהָתְיָה,םָדָאָלתֶדֶמezֶתֶרkְLֶpִַנְתaְהָלaְLַaָת,cִַגְלaֵיkְיֵלםיִבָלkָמאeיִאתַמֲחֵמהֶצְקqeר,kִֵייLcְםיִרָבLֶאְרeיִלםִיpַָחםיִבָלְכִלןֵתiִםי,kְגBן
,םיִבָלkְִמdיֵליֵצְקַמםָדָאָלדֵמBעאָמָתLֶqְיִפְל,הaַָרcְַאאlֶָא,םיִבָלְכִלןָכeמיֵוָהףqBַבְלcִג"עאםיִבָלְכִלןָכeמיֵוָהcְרַמָאאָלְו;ןֶהaָאֵצiBַכְותBפBע
BלLֶiֶLיִמְלאlֶָאאָכָהיֵרLָאָליִאleיִפֲא.םיִבְרBעְלןָכeמ:)חםָדָאָלןָכeמיֵוָהףqBַבְלcִג"עאםָדָאָלןָכeמיֵוָהאָלםיִבְרBעְלןָכeמנ"ה
,הֶצְקeמםMeִמאָרqeיִאםָתָהרַמיֵמְליֵצָמאָלBL;cְלְתִיְוהֶלֲעַיאLֶnָהָריֵזbְםַעhִַמןיִרpBLְַהתBריtֵרַסיֵמְל))ט.גףcַ(הָציLaֵיֵרCaְיִרְטְציִא,םיִבְרBע

LֶדיִמֲעַמיֵרֲהLַָהםnִLְהָנaְגְנְרַתBעָהתֶלBיִאכ"א,הָליִכֲאַלתֶדֶמqeמרeאָלהֶצְקLַiָיCaָdִמואָליִארַזְגיִמְלMeםbְהָרֵזLֶnָלְתִיְוהֶלֲעַיאBL:

kְרְמָאלָלeaְכהָאיֵפe'.ַרְלהֶאְרִנaֵניezָםcְִמcְאBַחיִמאָלאָתיְיַרiַביaְֶאהָאֵפlְָוםֶרֶכְותִיַזאNָהֶדcִיִביִתְכaְאָיְדֶהaִיֵניִרֲחַאְו,)יאָרְקzַwְַנzָא
לaִheאkָיִא,ביLֲִחcַבbַלַעףַא,dָליֵמָדcְלָכְוהָניֵאְתe.בLeָחרָבBcָניֵאcְ,הָאיtֵןwֵַתְלeצָראGםieִקְלBסיִנְכַמןיֵאLְֶו.eהְניִנןָנaַָרְד

Lיֵרָדְדאָהְו.eנzִwְאG,עַקְרaַwַלֵדbָןיֵאLֶ,אָבieִחBניִמaְןיֵאְוליִאBה,תiBִרְטִפeןיִהיֵמְכe.חַויֶרָהלַערֵתָידֵסְפֶהְו,דָחֶאkְןָתָטיִקְלןיֵאLֶיִפְל,םיiִִנֲע
aְתBתַרkֹכָי,)כםיִנֲהBלLֶַרְמיִנֲאaֶיִקהMeןיִאeלְדeןיִעLֶiִיְהeַחiָןיִביaְהָאיֵפ,zַמְלeלדBרַמ'eקְבeהַמ,'םֶכְצְרַאריִצְקתֶאםֶכְרְצwָריִצLֶהeאאBלֶכ
:)מןָנaַָרְדיֵוָהcְבbַלַעףַאקָרָירNְַעַמאָרwְִמ)לםLLֵָרBLֶcBמkְ,איִהאָמְלָעaְאzְָכַמְסַא;'eכתBקָרְיeאְצָי,'eכלkֹףַא,ץֶרָאָהןִמBלceיִגְורָמLְִנְו

אlֶָא

טפשמןיע
הוצמרנ

תונתמ'להמב"פ'יימאדנ
:באהכלהםיינע

=
לאננחוניבר

לשתויזאוגןיריתמ:ןינימ
םירפהםירצנןה'יפשדקה
ישוקשקןהותונליאישרשמ
וחיריישנאויהותונליא
ושידקהאלוניתובאםירמוא
ילעבויהשינפמתורוקהאלא
עורזבןתואןילטונםיתב
אלןילודגושידקהתורוק
תואיזגהןיריתמויהוושידקה
ורמאוםימכחםדיבוחימו
אכילןילודיגבהליעמדיהנ
ןנבר.אכיאאהימארוסיא
הילעיגילפדוהימעטל
ד"פהליעמביסוי'רד
כ"חאוןליאשידקהירמאו
כ"חאוהדשתוריפאשנ
ןהבןילעומםיבשעתאלמתנ
:ןכותבשהמבןילעומןיאו
'יפ'ירשנהתחתמןילכואו
ןמתולבונהתוריפהןמ
.םימכחםדיבוחימוןליאה
ארתבאנשילבאנקיסאו
םיפיכהןיבלשבתקולחמ
ןכומירבסוחיריישנאו
םדאלןכומהוהםיברועל
םיברועלןכומירבסןנברו
לבא.םדאלןכומהוהאל
ןהשתודבכמלשםירמתה
לכהירבדורשנםאןירבוחמ
יכהאורהאמעטיאמןירוסא
תבשבולפנוויהןירבוחמ
הלעיןהןירתומורמאיו
ןינתונוןנישקאו:שולתיו
ורמאללכןנתהוקרילהאיפ
רמשנולכואאוהשלכהאיפב
וסינכמואפיסבןנירמאו'וכו
ינאתו.האיפבבייחםויקל
ותטיקלשפ"עאקריההלע
.םויקלוסינכמןיאתחאכ
ברדאמשמהדוהיברינשו
ישאר'ינתמבינתקדקרייאה
י"עםויקלןסינכמדןהתותפל
לכךרדכהשיבכבא"ד
ירבסוחיריישנא.ןישובכה
םויקלוסנכמאנוגיאהיכ
:אלירבסןנברו.]ירקימ[
תפללהאיפןינתונר"ת
רמואיסוייברבורכלו
ךדיאאינתו.טולפקלףא
טולפקלותפללהאיפןינתונ
.בורכלףארמואןועמשיבר

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:והציב:ונקתבש.דיןילוח)א
תבש)ג,]םשהציב[)ב,:זכ
אקרפהאיפ.נהדנ.חס
קרפאתפסות[)ד,]דהנשמ[
ןיבוריע)ו,.גמתבש)ה,]ג
'סותע"ע)ח,ט"ה)ז,.ק
:והציבוי"רה"ד:ונקתבש
ה"ד.דיןילוחואתשהה"ד
דכםירבד)י,םשו)ט,םא
,טטיארקיו;אכ-כ
,ז"הא"פםישודק)כ
'יע)מ,ט"הב"יפיתוקחב)ל
,וליאוה"ד.חסתבש'סות

.יטועמלה"ד.נהדנ

ח"בהתוהגה=
אהוהברל"אארמג)א(

:והנינתוצקומ

םינויצותוהגה=
ןכו,וכוףיסוהלשי]א
:אתיירבהךשמהףסוני"תכב
המכבאתיל"הנושארב"]ב
ישנאאיאקדןוכנה"כו,י"כ
,םוכרכ]ג:)ס"ד(וחירי
םטרוקואעירח,אקירומ
.טסןיטיג:במליעלי"שר(
חמצ,)דועו:אנהדנ
בוהצםיעבצונממםיאיצומש
םיקיפמשחמצ]ד:םודאו
:ריהבלוחכעבצונממ
םירבדהךפהמא"שרהמ]ה
דעהלחתבאמקואלאכילוךה
ערגאלדדועוכ"חאורתויל
כ"חאוןירשונהתוריפדע'וכ
'סותב]ו:)ןוילג(י"רלהארנו

:רשנןיבוא"בשרה

י"שריטוקיל=
רמאדהילתעמשןאמ
ינתקדכ.וחימאלווחימ
םדיבוחימאלוןיתינתמב
אתשה.].אעתוחנמ[םימכח
ןכומיוהאלםדאלןכומ
הילתיאדןאמל.םיבלכל
'רלתבשמהלבנתנאהדהצקומ
תושמשהןיבלומתאהדוהי
אקוםדאלתדמועהתיה
.םיבלכיבגלהצקומהילבישח
שיניאליזחדידימלכ
ךכלה.היולעהיתעד
הציב[היולעהיתעדלומתאמ
.'וכולכואאוהשלכ.]:ו
ארקיו[ביתכריצקהאפיבגד
שישדחוימריצקהמ]ט,טי
.].חסתבש[ולאלכוב
םויקלוסינכמדריצקדאימוד
.].נהדנ[ינהלכאכיאו
לוכיםדאש.םויקלוסינכמ
סיטסיחיפסלטרפ.ורצואל
יכהל,עבצלםידמועש.הצוקו
ןטקוללךרדןיאדםיחיפסטקנ
'דףוסלאלאםיערזנשהנשב
ןיטשפתמןישרשהשםינש'הו
ןהלששרושוןיחיבשמוץראב
אלוינהטקנדאהו,רקיע
ןיוארןניאשםינימראשטקנ
יבגדידייאדםושמ,הליכאל
ןהלשידוהלינתתיעיבש
האיפבדאכהטקנתיעיבש
וניברןושל.והנתילרשעמו
לכואןיאד.].חסתבש[יולה
אנעדיאלו.עבצןימאלא
המודמכוםיחיפסטקניאמא
.הליכאלםייוארםינושארהשיל
הניא.םינאתלטרפ
טרפ.].נהדנ[דחאכתלשבתמ
תוטולפקותפלןוגכ.קריל

.].חסתבש[

äå÷ãùìòéìåéðùîúø'éåñóìééáìðâøæ"ìá"øéçéàìæ"ìðìá"òâ'ùáèúùñ"ç


