
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְסםיִחָס.

ריִאֵמ'רְל'יִפֲאַו,ןַנzְתBדBבֲעיaִLְzֵאָמְליִדBא
cְרַמָאzְפBָלסLBאִרןLBיִמיֵנָה,ןlֵיaַבֲעBהָד
.ליִסtְיִמcְהֶדBמתBדBבֲעיaִLְzֵלָבֲא,תַחַא
,BמLְִלְוBמLְִלאMֶHַאאָמיֵניִא.איָיֵהַא,יִרְמָא
aֵןיaַבֲעBתַחַאהָדaֵןיaִLְzֵבֲעיBדBת,aֵרְלןי'
אָהcְ,אָתיְיwַnִַמdיֵלליִסtְיִאיֵסBי'רְלןיaֵריִאֵמ
סtְָתִנםָדָאויָרָבcְרַמְגaִףַאיnֵַנ)איֵסBייaִַרְל
,ש"ת.יאַמ,BמLְִלאLֶHְוBמlִLְַאאlֶָא.dיֵלתיִא
קַרָזְוlֵCִהְולaִֵקְוBמLְִלאBLֶHטָחLֶMְחַסtֶַה
LֶHִלאLְמB.אָמיֵניִא,יֵמָדיִכיֵהkִהָמְל,יֵנָתָקְד
.dיֵלליִסtְיִאאָתיְיwַnִַמ,eהelְכְלבMֵַחְמcִדַעיִל
אBLֶHטָחLֶMְחַסtֶַהא,יֵנָתָקיִכָהואָלאlֶָא
קַרָזְוlֵCִהְולaִֵקְוBמLְִלBטָחLְיnֵַניִא,BמLְִל
LֶHִלאLְמB,ַניִאnֵיLְטָחBִקְוaִֵהְולlֵCִלLְמB
.תBדBבֲעיdLְzֵָלאָיְוָהB,cְמLְִלאLֶHקַרָזְו
,יֵמָדיִכיֵה.BמLְִלאLֶHְוBמLְִל,אָפיֵסאָמיֵא
ואָלאlֶָא;אLָיֵרeניְיַה,תBדBבֲעיaִLְzֵאָמיֵניִא
aַבֲעBי'רְו,תַחַאהָדBאיִהיֵס,cְףַארַמָאaִרַמְג
cְְתִנםָדָאויָרָבtָעְל,אָל.סBםָלaִLְzֵבֲעיBדBת,
,הָטיִחaִLְבMֵַחְמאָקְוהָטיִחaִLְיֵאָקcְאLָיֵרְו
אָפיֵס;הָקיִרְזaִבMֵַחְמאָקְוהָקיִרְזaִיֵאָקנ"א
רַמָאcְ,הָקיִרְזaִביLֵָחָקְוהָטיִחaִLְיֵאָקcְב
BמcָקBרְזִלBמLְִלחַסtֶַהתֶאטֵחLBיִניֵרֲה
LֶHִלאLְמB,ל"מקְוcִַחְמMְבֲעֵמןיִבBהָד
Bא,ש"ת.אtָtָבַרְדאָיֲעeaַניְיַהְו,הָדBבֲעַל
LֶHִלאLְמBִלְוLְמB,tָסeאָמיֵניִא,יֵמָדיִכיֵה.ל
aִLְzֵבֲעיBדBַה,תLְzִָלאLְמBְוLֶHִלאLְמB
אlֶָא;אָיְעaַיִמBמLְִלְוBמLְִלאLֶH,לeסtָתַרְמָא
,תַחַאהָדBבֲעaַאָפיֵסcְִמe,תַחַאהָדBבֲעaַואָל
יaִLְzֵםָלBעְל,אָל.תַחַאהָדBבֲעaַיnֵַנאLָיֵר
יֵדיiְַאְו,dיֵלCיִרְטְציִאאָלcְאeהןיִדְבe,תBדBבֲע
אLֶHיnֵַנאָנB,zְמLְִלאLֶHְוBמLְִלאָנְתִד
ויָלְכBאְלאBLֶHטָחLְ)ב,עַמLְאB.zָמLְִלְוBמLְִל
אָכָה.לeסtָ,ןיִאֵמְטִלְוםיִלֵרֲעַל,וָיeנְמִלאLֶHְו
tְLִאָטיaַבֲעBתַחַאהָד,eִמcְאָפיֵסaַבֲעBהָד
,אָיְריִאיִדיִמ.תַחַאהָדBבֲעaַיnֵַנאLָיֵר,תַחַא
הָדBבֲעaַאָפיֵס;אָתיִאְדkִאָהְואָתיִאְדkִאָה
יaִLְzֵיִאתַחַאהָדBבֲעaַיִאאLָיֵר,תַחַא
,ויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל)ג,עַמLְאzָ.תBדBבֲע
kָLֵאָמיֵניִא,יֵמָדיִכיֵה.רaִLְzֵבֲעיBדBת,
תֶבLֲֶחַמןיֵאcְ,הָקיִרְזaִביLֵָחcְאָמְעַטְו
ןBגkְ,תַחַאהָדBבֲעaַאָה,הָקיִרְזaִןיִלְכBא
aִLְהָטיִחcִַהְמpְאָיaָיdֲחַמLֶאתֶבBןיִלְכ,tָסeל,
;אָלְסtָאָלןיִלְכBאתָצְקִמןָלאָמיְיַקאָהְו

אlֶָא

.BמLְִלאLֶHהiִָנMְַבB,eמLְִלבMֵיִחתַחַא.ןַנzְתBדBבֲעיaִLְzֵאָמְליִדBא
תBדBבֲעָהןzְָעaְַרַאיֵרֲהLֶ,ןLBאִרןLBָלסBפzְרַמיֵמְלאkָיֵלאָכָהְו
ריִאֵמיaִַרְלleיִפֲאַו,ןֶהֵמתַחַאaְחַבfֶַהתֶאלBסְפיִלBזBkָזתBבLeֲח
אָמיְיָקןיִתיִנְתַמְדאָפיֵסcְיֵנMָיִליֵנָהֵמאיָיֵהַא,אָרָמbְרcְַהַמe:ליִסtְיִמ
.BמLְִלאMֶHַאאָמיֵניִא:אָיֲעCaַַה
aְיֵרLִָלרַדֲהַו,אLְמB,אָהaֵריִאֵמ'רְלןי
aֵי'רְלןיBיִפֲאיֵסleaַבֲעBתַחַאהָד
סBפzְרַמָאאָהcְ,ריִאֵמ'רְל.ליִסtְיִמ
,ליִסtְיִמיnֵַניֵסBייaִַרְל;ןLBאִרןLBָל
cְי'ראָהBףַאיֵסaִיֵלתיִארַמְגd,
kְלBרַמ,zְִחlַתcְויָרָבLֶסְוםָדָאלBןָפ,
aְכelָןcְַעzBְתִנtֶכְו,תֶסelַָקְתִמןiְןיִמי:
הָדBבֲעaַיִאB.cְמLְִלאLֶHְוBמlִLְַא
אָלze,ןיִתיִנְתַמdיֵלליֵסtָיnֵַנתַחַא
סBפzְרַמָאcְ,ריִאֵמיaִַרkְאָמְקzBיִמ
:ליֵיָחאָלןBרֲחַאןLBָלְו,ןLBאִרןLBָל
lֵCִהְולaֵיִקְוטַחLָ.יֵנָתָקְדkִאָמיֵניִא
,רַמָאָק'Bא'ואָלְו,BמLְִלאLֶHןkelָקַרָזְו
'יִחָבְזaִל"יקאָדֲחaַאָה,eהelְכaְיִלהָמְל
aִLְְעַמzַָקאnַאָתיְיcְַהfֶלָסְפִנחַב:
אLֶHְוBמLְִליֵנָתָקcְ,יnֵַנאָפיֵס.םָלBעְל
eניְיַהCָלאָיLְַקְדe,תBדBבֲעיB,aִLְzֵמLְִל
טַחLָיִכcְיֵריְיַמאLָיֵר.יLְֵקיzִאָל,אLָיֵר
aָdבMֵיִחקַרLֶfְָכB,eמLְִלaָdבMֵיִח
LֶHִלאLְמB,יֵריְיַמאָפיֵסְוcְִבLְתַע
LְיִחהָטיִחMֵבzְַרzֲֵחַמיLָבBאָדֲח,ת
הָקיִרfְַהלַעאָדֲחַו,BמLְִלהָטיִחMְַהלַע
LֶHִלאLְמB:cְיִניֵרֲהרַמָאLBִלטֵחLְמB
אkָיֵלאָכָהְו.BמLְִלאLֶHקBרְזִלתָנְמלַע
הָדBבֲעַאאָהcְ,ןLBאִרןLBָלסBפzְרַמיֵמְל
.ןָלעַמLְַמאָקְו.יִנLֵןLBָליֵאָקיִתיִרֲחַא
.הָדBבֲעַלהָדBבֲעֵמןיִבMְַחְמcִ:ןיִתיִנְתַמ
kְלBרַמ,cִַחְמMֵבaִLְבֲעתַעBזהָדBלַע
לָסְפִנ,לeסtְתֶבLֲֶחַמdaְָתNBֲעַלzָdְרֶבֲח
תֶבLֲֶחַמaְהiִָנMְַההNָָעאleGיִפֲאַו,דiִָמ
tְסeלkְמBLְניְיַהְו:]אהָטיִחeaַאָיֲע
הָדBבֲעֵמםיִבMְַחְמרַמָאcְ.אtָtָבַרְד
.).יףcַ(ק"פaְםיLִָדָקתַטיִחaִLְ,הָדBבֲעַל
cְָלףיִקְתַמ,םָתָהןַניִרְמָאdבַרtָtָא,
cִל"מקאָהאָמְליcִַחְמMְבֲעֵמןיִבBהָד
.BמLְִלאLֶHְוBמLְִלאLְzַָה:הָדBבֲעַל
cַבֲעBאִרהָדLBהָנaְַכLְרeתַרְמָא:תtָסeל.
aְֲחַמLֶבֲעתֶבBהָדLְִנiָה:LֶHִלאLְמB
הָדBבֲעaַלַסְפִנcְןָויֵכcְ.אָיְעaַיִמBמLְִלְו
אlֶָא:רLְַכeיְורBזֲחַיןָכיֵהֵמ,הָנLBאִר
אLֶHְוBמLְִל'אָנְתe.תַחַאהָדBבֲעaַואָל
רַמָאcְריִאֵמיaִַרcְִמיֵקteַאְל'BמLְִל
zְפBָלסLBאִרןLBן,eאָנְת'LֶHִלאLְמB
,ןBרֲחַאןLBָלסBפzְאָמיzֵאָלB',cְמLְִלְו
cְרַדֲהאָהaֵיdִמwַnָיִכְו,אLָטיֵח
יֵסBי'רcְל"מק,טיֵחLָאָקאָרְתaָיאַהַא
,סtְָתִנםָדָאויָרָבcְלָכaְרַמָאcְאeה
:ןיkַeֵיִאeהיְיַוְרzַַאאlֶָא,dיaֵרַדֲהאָלְו
eִמcְאָפיֵס.'LֶHִלאLְמBִלְוLְמB'aַבֲעBהָד
אָלתBדBבֲעיLְzִֵבcְ,רַמָאָקתַחַא
'BמLְִלאLֶHְוBמLְִל'cְ.אLָיֵר:Cיִרְטְציִא
.תBדBבֲעיaִLְzֵםָלBעְל:איִהיֵסBייaִַרְו,תַחַאהָדBבֲעaַףַאיnֵַנ
eַקְדLְָלאָיCtְLִיִאאָה,אָטיtְיֵלליִסdבֲעֵמBַקהָדnַָא:אָתיְיiְאָנְתִדיֵדי
,ליֵעְלִדkְ,הָדBבֲעַלהָדBבֲעֵמןיִבMְַחְמcִןַניִעֻמLְַאְל.BמLְִלאLֶHְוBמLְִל
zְַנאָנnֵיLֶHִלאLְמBִלְוLְמB:LֶHאְלאBחְל.ויָלְכBהֶלeדןֵקָזְל(LֶכְיןיֵאBןיִל
'BלְכָאיִפְלLיִא'cְ.לeסtָ:ןֵהאlֶָאםיִרֵחֲאןיִיeנְמaBןיֵאְו,)התִיַזkְלBכֱאֶל
kְביִת)LְמBאָרָה,)ביתeכֱאֶליBדל(:LֶHנְמִלאeנְמיִנ.ויָיeבֲחויָלָעeזהָרB,eLְטָחBְלLֵבֲחםeִי.םיִלֵרֲעַל:)דתֶרֶחַאהָרNְלֵאָרLֶnֵתeתַמֲחֵמויָחֶא
אָטיtְLִאָכָה:ןָתָליִכֲאלַעןֵהתֵרָכְבe,םיLִָדָקaְםיִרeסֲאיnֵַנ.םיִאֵמְט:)םaB')LָלַכאֹיאGלֵרָעלkָ'ביִתְכcִ,חַסtֶלBכֶאlִֶמןיִלeסtְןֵהְו.הָליִמ
aַבֲעBיֵאָקתַחַאהָד.cְֲחַמאָדֲחאָהLָההָבeיִאְדאkָיֵר:אLַָנאnֵיaַבֲעBתַחַאהָד.kְלBיִפֲארַמleaַבֲעBתַחַאהָד,eְדGאkְַרaִאָיְריִאיִדיִמ:ריִאֵמי.
ףַאיִאאָמeקBאְלאkָיִא,תBבLֲָחַמיaִLְzֵיֵריְיַמcְ.אLָיֵר:תַחַאהָדBבֲעaַאlֶָאdָמeקBאְלאkָיֵל,יֵריְיַמתַחַאהָבLֲָחַמְבcִ.אָפיֵס:Bזאיִההָיָאְריִכְו
aַבֲעBתַחַאהָד,eְדGאkְַרaִיִא:ריִאֵמיaִLְzֵבֲעיBדBְו.תGאaַבֲעBַרְו,תַחַאהָדaִאְל:ריִאֵמיBְוויָלְכLֶHאְלאBויָלְכ.kְֵרָפְמִדLיִאיֵמָדיִכיֵה:ליֵזָאְו
תֶבLֲֶחַמןיֵא.ןיִלְכBאתֶבLֲֶחַמןיֵאcְםMeִמיאַמאָמְעַטְו:רLֵָכcְןַניִעְמLְַאְו,ויָלְכBאְלאLֶHקBרְזִלתָנְמלַעויָלְכBאְלBטָחLְ.תBדBבֲעיaִLְzֵאָמיֵנ
tְסeאָהלBןיִלְכ,kְגBחןBןֵקָזְוהֶל,tBתֶלֶסaִהָקיִרְז.cְִבLְההָטיִחeאיִביִתְכִדאBלְכָאיִפְל',ןיִלְכBzָכBqe',ניְיַהְוezִLְחBט,kְְרַתְמִדbְְו'ןַניִמLָטַח'
:ויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְלרַמָאcְאָנוְוbַיאַהיlekִיִפֲאַו.לeסtָ,ןיִלְכBאתֶבLֲֶחַמaָdאָיpְַהְמcִהָטיִחaִLְןBגkְתַחַאהָדBבֲעaַ]בןַניִסְרָגיִכָה:סkBִיְו
םMeִמיnֵַנהָטיִחkelָdLְאָהcְ,רkָLֵ,ןkelָםLְֵלBטָחeLְ,לBכֱאֶל]גןיִיeאְרeaBנְמיִנcְ,אָכָהןBגkְ.ןיִלְכBאתָצְקִמ:).אסףcַ(ןnַָקְל.ןָלאָמיְיַקאָהְו
:רkָLֵויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְלe,לeסBtָמLְִלאLֶHְוBמLְִלcְאָנLְיאַמLֵרָפְמ)וןnַָקְלe.הָטיִחLְאaְGרaָNָתִיַזְכִלרLְָפֶאיִאcְ,הָכיִרְצןיִלְכBא

אlֶָא

אָמְקzBיִמיִכיֵהְו,ת"אְו.הֶדBמריִאֵמ'ר'יִפֲאתBדBבֲעיaִLְzֵלָבֲא
,רkָLֵםיִרBהְטִלְוםיִאֵמְטִלאָפיֵסיֵנָתָקאָה,ריִאֵמ'רkְןיִתיִנְתַמ

תֶבLֲֶחַמןיֵאcְ,יֵריְיַמתַחַאהָדBבֲעַבe;ןLBאִרןLBָלסBפzְאָמיֵנ,יאnַַאְו
םיִאֵמְטdיnֵַקיִמיְיָקcְןBגkְיֵריְיַמ'יִנְתַמcְל"יְו.)זהָטיִחaִLְאlֶָאםיִאֵמְט

eהְטBיִניֵרֲהרַמָאְו,םיִרLBֵאְלטֵחle;
cִַמאָלרֵחַאןָיְנִעְבLְkַהָלְרָעתָצְקִמתַח
cְאָלtַָאריִאֵמ'רְל,הָלְסlִיaָאָבָרְדא
cְָניֵארַמָאdִלLְֶאהָטיִחlַָבְלאqBף:

.אLָיֵרeניְיַהתBדBבֲעיaִLְzֵיִא
יִריְיַאאLָיֵרcְאָמיֵלְו,ת"אְו

kְLֶMָאָמָתְסטַח,eָכְלCkְLֶfָקַרLֶHא
;BתlִָחzְלַעBפBסַחיִכBהרַמָא,BמLְִל
טֵחLBיִניֵרֲהאָיְדֶהaְרַמָאםִאלָבֲא
BמLְִלאLֶH]דרַקָעאָלcְא"ה,BמLְִל
Cיִרְטְציִאיִכָהְל,תBדBבֲעיleaִLְzֵיִפֲא
יLְzִֵבcְאeהאָרָבְסcִ,ל"יְו.אָפיֵס
רֵתBיLֵרָפְמליִעBמBניֵאתBדBבֲע

:םָתqְִמ

eLריtֵ.אtָtָבַרְדאָיֲעeaַניְיַהְו
בַרטַקְנcִ,קeחcָסֵרְטְנweַה

tָtָי'רטַקְנאָלְואBןָנָחcְםָתָהרַמָא
aְַחְמאָיְדֶהMְבֲעֵמןיִבBבֲעַלהָדBהָד.
בַריֵעaָ'ליֵעְלןַניִסְרָגcְא"ָביִרְלהֶאְרִנְו
tָtָא,aַבֲעBתַחַאהָדzְןַנ',eַמqִקי
ריLַtִ,'יtֵ,'אtָtָבַרְדאָיֲעeaַניְיַה'
לBכָיBניֵאLֶ,אtָtָבַרְדאָיֲעaַאָמְקzBִמ
]היaִַראָצָמןֵכְו.הָנnִLְַהןִמdָטLְָפְל

aְָירֶפֵסLָןֵכְו,ןbַָרְו.ח"ַרסיֵרLְaָ"א
הַמ,'אtָtָבַרְדאָיֲעeaַניְיַהְו',Lֵרָפְמ
MֶMָלַא'aַבֲעBתַחַאהָדzְאןַנBaִLְzֵי
ןBגekְניְיַהתBדBבֲעיCLְzֵָנָה,'תBדBבֲע
LBִלטֵחLְמBרְזִלתָנְמלַעBקLֶHִלאLְמB:

LֶHִלאLְמBִלְוLְמBיִמaַת"אְו.אָיְע,
kִַניnֵןַניִרְמָאיaַבֲעBתַחַאהָד

zְִקיLֵיֵליdַה,יִכָהLְzִָלאLְמBְוLֶHא
;אָיְעaִַמBמLְִלְוBמLְִלאLֶH,לeסBtָמLְִל
cַיִפֲאleריִאֵמ'רcִגיִלְפaְִלLְמBְוLֶHא
,הֶדBמBמLְִלְוBמLְִלאB,aְLֶHמLְִל
cִע"כְלzְפBָלסLBאִרןLBל"יְו.ן,cְיִא
aַבֲעBַמאָקיֵריְיַמתַחַאהָדLְןָלעַמkְמB
LֶtֵֵריLaַweסֵרְטְנcְןַניִלְזָאאָלaָרַת
סpַָנןaִֶמיֵקteַאְל,]אָקְוcַ[ןBרֲחַאןLBָל
cְיֵלתיִאdaְקֶרֶפaֵתיkBר)cַהקף.(
zְפBָלסLBרֲחַאןBַבְל,יֵרְמַגְלןhֵל
תַחַאהָדBבֲעַבLcְֵרָפְמי"ִרְו.ןLBאִרָה
BמLְִלְוBמLְִלאLֶHיֵנָתcְ,ריLַtִיֵתָא
םֶהיֵנcִLְןָויB,kֵמLְִלאLֶHְוBמLְִלבbַַא
aַבֲעBלָבֲא;תַחַאהָדaִLְzֵבֲעיBדBת,
cְיֵרLַָהאtְסeלaַfְַהאָפיֵסְוהָקיִרtְסeל
aַMְמָדאָל,הָטיִחeיֵלתיֵלְו,יֵדָדֲהַאd
אBLֶHטָחLְ:אLָיֵרבbַַא'יֵיְנְתִמְל
,ןֵקָזְלeהֶלBחְלי"Lִַר'יtֵ.ויָלְכBאְל
םִא,הLֶָקְו.)חןֵהאlֶָאויָלָעןיִיeנְמןיֵאְו
kֵאָיְריִאיאַמ,ןLֶHאְלאBיִפֲא,ויָלְכ'
.ןיִלְכBאBלןיֵאLֶןָויkֵ,לeסtָיnֵַנםָתְס
:םיִרֵחֲאםיִיeנְמיnֵַנLֵיcְיֵריְיַמcְהֶאְרִנְו

אָכָהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ.הָקיִרְזaִביLֵָחcְאָמְעַטתBדBבֲעיaִLְzֵאָמיֵליִא
ןיִלeמְלBטָחLְ):אסףcַ(ןnַָקְלרַמָאcְ,הaַָרְדאaָיlִַאיִריְיַא

יֵצָמאָל,לeסtָרַמָאcְאcְָסִחבַרְלcִ;רkָLֵםיִלֵרֲעeaBרkַtְְתLֶiִתָנְמלַע
:לeסtָהaַָרְלףַאcְאָנָקqְַמaְעַמLְַמןnַָקְלeהיִמ.תBדBבֲעיaִLְzֵיֵריְיַמ

tֶחַס
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :ס

הָדBבֲעaַאָפיֵסcְִמe,תַחַאהָדBבֲעaַואָלאlֶָא
,אָיְריִאיִדיִמ.תַחַאהָדBבֲעaַיnֵַנאLָיֵרתַחַא
הָדBבֲעaַאָפיֵס;אָתיִאְדkִאָהְואָתיִאְדkִאָה
יBaִLְzֵאתַחַאהָדBבֲעBaַאאLָיֵרְו,תַחַא
רָאBaִLְטָחLֶMְחַסe,tֶהְלאָיְעaַיִא.תBדBבֲע
יֵתָאיִמ.eהַמ,BמLְִלאLֶHְוBמLְִלהָנMַָהתBמְי
LֶHִלאLְמBeַמtִיֵלקיdִליֵדיִמLְמBeְכַמLַרי
dָתיִרְמַא,רַמָאיִמיcִבַראָתֲאיkִ.אָלBא,dיֵל
BמLְִלְוליִאBה,הָיְמְרִי'רdcְיnֵַקאzְָעַמLְִל
אBLֶHריLְִכַמBמLְִלאLֶHְו,pBַמְזBaִריLְִכַמ
aִַמְזpB,הַמlִLְמBַהnְַכLִריBaִַמְזpBמןיֵאBאיִצB
BריLְִכnַַהBמLְִלאLֶHףַא,BמLְִלאLֶHיֵדיִמ
LֶHאaִַמְזpBמןיֵאBאיִצBִליֵדיִמLְמB,eסָפeל.
ןB,LֶkֵמLְִלאzָaְLֶHְרַמָאםִא,אG,יִלרַמָאְו
BניֵאןB,LֶkֵמLְִלaְרַמאzֹ,םיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנ
יאַמ.דַבְלaִחַסֶפaְאlֶָאםיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנ
תBמְירָאBaִLְטָחLֶMְחַסtֶ,אָבָררַמָא.dָלֲעיֵוָה
Bמָתְסאָהcְ.רB,kָLֵמLְִלאLֶHְוBמLְִלהָנMַָה
אdLֶHיֵלטיֵחLָיkִיִכָהleיִפֲאַו,יֵאָקBמLְִל
קיtִַמBeמLְִלאLֶHיֵתָאאָמְלַא,רBkָLֵמLְִל
אLֶHְוBמLְִליnֵַנטיֵחLָיB;kִמLְִליֵדיִמdיֵל
יֵדיִמdיֵלקיtִַמBeמLְִלאLֶHיֵתָא,BמLְִל
אָמְליcִ,אָבָרְלהָבֲהַארaַאcַָאבַרל"א.BמLְִל
Lָרַמָאאָלְדאָכיֵהֵמרַמָאְדאָכיֵהיֵנא.cְאָה
אָכיֵהלָכְו,רkָLֵויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל
,לeסdtָיֵדeחְלויָלְכBאְלאdLֶHיֵלטיֵחLְָד
יֵנאLָאlֶָא;יֵאָקויָלְכBאְלאָמָתְסאָה,יאnַַאְו
יnֵַנ]איִכָה,רַמָאאָלְדאָכיֵהֵמרַמָאְדאָכיֵה
Lָל"א.רַמָאאָלְדאָכיֵהֵמרַמָאְדאָכיֵהיֵנא,
רַקֲעאָלְדהkַnָ,םָתָהאָמָלaִLְ.]באָיְריִאיִדיִמ
אlֶָא;יֵאָקBמLְִליאcַַוdיֵמָתְסהָטיִחdaִLְיֵל
יִכnַLְיִמאָמְליcִ,יֵאָקויָלְכBאְלdיֵמָתְסאָכָה
,ןַנְתcִ,)יֵניִרֲחַא(dיֵוlִָעיִנnְיִמeיֵניִרֲחַאיִתָאְויֵנָה

BטָחLֶMְחַסe,tֶהְלאָיְעaַיִא.טֵחLֶiִMָדַעnֶpeִמםֶהיֵדְיתֶאןיִכBLְמeןיִנְמִנ)א
aִLְמְירָאBַהתMָהָנaְLִיpeיaְהַמ,םיִלָעe.LִיpeיaְםיִלָעkְLִיpeקיBֶדLcָיֵמeְכַמLַרי
LֶדBקיpeיLְִוליִאBה,אָבָרdcְיnֵַקאzְָעַמLְִלdָתיִרְמַא,אtָtָבַררַמָא.אָלBא,dיֵל
tBלְסBaִַמְזpB,ְוLִיpeיaְםיִלָעtBלְסBaִַמְזpB,הַמMִיpeקיBֶדLLֶtBלְסBaִַמְזpBְכַמLִריB
,יִלרַמָאְו.]גpBַמְזרַחַאְלBריLְִכַמpBַמְזBaִלְסLֶtBםיִלָעaְיpeיLִףַא,]גpBַמְזרַחַאְל
Gְרַמָאםִא)ב,אzָaְLִיpeקיBֶדL,LֶkֵןtְסeלBaְגeפB,ֶיְוLְנBaְְרַאaַבֲעעBדBת,
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הָדBבֲעaַןיaֵ'יִנְתַמe,רkָLֵתַחַאהָדBבֲעaַףַא.תַחַאהָדBבֲעaַואָלאlֶָא
רLְַכַמ,הָטיִחaִLְןBגkְ,תַחַאהָדBבֲעaַ.רַמָאָקתBדBבֲעיaִLְzֵןיaֵתַחַא
טַחLָןBגkְ,תBדBבֲעיLְzִֵבe;יִלְסtָאָלןיִלְכBאתָצְקִמםMeִמd,cְיֵל
,רkָLֵ,ויָלְכBאְלאLֶHהָקיִרְזelָdכcְבbַלַעףַא,ויָלְכBאְלאLֶHקַרָזְוויָלְכBאְל

:הָקיִרְזaִםיִלְכBאתֶבLֲֶחַמןיֵאcְםMeִמ
eִמcְףַאאָפיֵסaַבֲעBרַמָאָקתַחַאהָד
.רַמָאָקתַחַאהָדBבֲעaַףַאיnֵַנאLָיֵר
cְִלLְמBְוLֶHִלאLְמBtָסeל,cְףַאaִרַמְג
cְְתִנםָדָאויָרָבtַָרְו,סaִייBאיִהיֵס
הָדBבֲעaַףַאאָפיֵס:ריִאֵמ'ראGְו
הָדBבֲעaַףַאיִא,CָלאָמיֵאאLָיֵר.תַחַא
תBדBבֲעיaִLְzֵיִא,איִהיֵסBייaִַרְו,תַחַא
יִאcְ,מ"רְו,תַחַאהָדBבֲעaַאGְורַמָאָק
aַבֲעBתַחַאהָד,kָLֵרaְִלLְמBְוLֶHִלאLְמB,
cִפְתBָלסLBאִרןLBן:tֶחַסaִLְרָא
םֶדBקLBיִרְפִהLֶןBגkְ.הָנMַָהתBמְי
רLֵָכcְןָלאָמיְיַקְו,םיaִַרםיִמָיןֵכָל
םִאְו.):עףcַ(ןnַָקְלcִןיִקְריִפaְ,םיִמָלLְִל
LְטָחBחַסֶפְלtָסeל,cְַמְזואָלpֵיd;יִאְו
BטָחLְִדאָכיֵהְו.רBkָLֵטָחLְםיִמָלLְםLְֵל
dָתיִרְמַא:eהַמ,BמLְִלאLֶHְוBמLְִל
בָאןַיְנaִןיcִִמףַליֵמְל.אzְָעַמLְִל
cְסָפeמןיֵא:לBאיִצBיֵדיִמLֶHִלאLְמB.
ריLְִכַהְלcB,eַבְלןBרֲחַאןLBָלסtBְתִל
אLֶHףַא:BמLְִלְוBמLְִלאLֶHטָחpִLְַה
.BמLְִליֵדיִמBאיִצBמןיֵא'eכBמLְִל
ןB:LֶkֵריLְִכַהְלeןBרֲחַאןLBָלסtBְתִל
לBסְפִלBא.םיִחָבfְַהלָכBaְלeסtְגֵהBנ
לBסְפִלBא,תאhַָחְוחַסֶפaְיֵרְמַגְל
רָאaִLְהָבBחםLְֵלםיִלָעaְַלתBלֲעֵמ
לkָ).בףcַםיִחָבְז(ןַנְתִדkְ.םיִחָבְז
ןיִרkְLֵ,ןָמLְִלאeLֶHחaְְזLֶpִםיִחָבfְַה
לBכֱאֶלְוםיִרeמיֵאריִטְקַהְלeקBרְזִל
aְNְָו,ןָרGלָעאeַלaְְלםיִלָעLֵחםBהָב,
.יֵרְמַגְלןיִלeסLֶtְתאhַָחְוחַסtִֶמץeח
אָלkָCְלִה.םיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנאָמְלַא
:יֵרְמַגְלdיֵדיִמdָלקיtִַמBeמLְִליֵתָא
zֹרַמא.aִסְפeלcְִלLְמB,LֶניֵאBנBגֵה
ןָויֵכְו;הָנMַָהתBמְירָאaִLְחַסֶפaְאlֶָא
cְיֵתָא,ליִקLֶHִלאLְמBeַמtִיֵלקיd
לַעףַאcְ.רַמָאאָלְדאָכיֵהֵמ:dיֵדיִמ
bַבcְְדאָכיֵהGרַמָאאaְיֵרLִָלאLְמB,
רַמָאְדאָכיֵה,רB,kָLֵמLְִלאLֶHרַמָאְו
tָסeל:cְאָהLֶHאְלאBויָלְכtָסeל.
,יֵאָקויָלְכBאְלdיֵמָתְסcִבbַלַעףַאְו
dיֵלקיtִַמeויָלְכBאְלאLֶHיֵתָא
ויָלְכBאְלאLָיֵרaְרַמָאיִכְו;dיֵמָתqְִמ
אLֶHיֵתָאאָל,ויָלְכBאְלאLֶHרַדֲהַו
,ויָלְכBאְליֵדיִמdיֵלקיtִַמeויָלְכBאְל
אָמָתְסיֵמָדיִמe.אLְzַָהיִכָה:רLֵָכְו
eהְניִפְליֵתBcְמLְִלְדאָמָתְסִלויָלְכBאְלִד

BמLְִלאLֶHרַמָאיkִיִכָהleיִפֲאַו,יֵאָקBמLְִלאָמָתְס,dיpֵיִמחַסtֶםdLֵיֵלרַקֲעיִאאָלְדהָמkְלָכcְ,אָבeטםיlִַאBמLְִלcְאָמָתְס.םָתָה:יֵדָדֲהֵמ
רַמָאְדאָכיֵהןיaֵןָליֵנאLָאָלd,cְיֵדיִמdיֵלקיtִַמBeמLְִלאLֶHיֵתָאdcְיpֵיִמףיֵלָייnֵַנאLָיֵרBaְמLְִלרַמָאיkָCkְִלִה,dיֵמָתqְִמdיֵלקיtִַמ
BתBאןיִרְכBמdeיpֵיִמיֵנָהeכnַLְיִמיִעaָיִאאָה,ןיִלְכBאיֵנָהְלeקיֵלאָמָתְסdcִיֵדיִדאָמָתְסםיlִַאיִמ,ויָלְכBאְללָבֲא.רַמָאאָלְדאָכיֵהֵמ
רָבnֶpe,LֶkְִמויָדָיLBCְמִלהֶצBרָהְו,הֶנnִָיויָלָעתBנnִָלאaַָה.טֵחLֶiִMָדַעnֶpeִמןֶהיֵדְיןיִכBLְמeויָלָעןיִנְמִנןַנְתcִ:תֶרֶחַאהָרeבֲחַל
,dיֵללֵסָפeאָמָתqְִמdיֵלאָקtְַמeויָלְכBאְלאLֶHתֶבLֲֶחַמאָיְתָאcְבbַלַעףַאְו.ויָלְכBאְלִדאָמָתְסםיlִַאאָלkָCְלִה.BLֵCמ,ויָלָעהָנְמִנ
LָאְלרַמָאְדאָכיֵהןָליֵנאBויָלְכaְיֵרLָרַמָאאָלְדאָכיֵהֵמא.cְִמאָמְעַטםָתָהMeםcְַאאָלlִיֵמָתְסםיdהeיִאְו,אkָיִארַמיֵמְלאnַLְכeהְלe
:יִלְסtָאָלְוןיִלְכBאתָצְקִמeהְלeוָה,ויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְלרַמָאיִכְו;ויָלְכBאְלאdLֶHיkelֵטיִחLְzְיִאְו,ןֵקָזְוהֶלBחdיֵלֲעeנnְיִאְויֵאnַָק
,ןBעְמLִםLְֵלBטָחeLְהָיָהןֵבeאְרלLֶ,םיִלָעaְיpeיaְLִםָתְסBטָחB.LְמLְִלג"לְו.eהַמםיִלָעaְיpeיaְLִהָנMַָהתBמְירָאBaִLְטָחLֶMְחַסtֶג"ה
ןָעְנBמםיִחָבְזרָאLְִבe,תאhַָחaְןֵכְו,יֵרְמַגְלpBַמְזaִחַסֶפaְ.לֵסtBםיִלָעaְיpeיB:LִמLְִלאL.LֶHֶדBקיpeיnֶpe:kְLִִמחַסtֶםLֵרַקָעאGלָבֲא
BנLְֶיְו:ןaְָרָקלBLֶמְצַעלַעzBְבLֲַחB.LֶnַפeגBaְלeסtְ:)גםיִחָבְזִדאָתיְיnַַקאzְָעַמaִLְ,ןֶהיֵלֲעLֶדBקיpeיLִתַרzBלָכְו,הָבBחםLְֵלתBלֲעlִַמ
aְְרַאaַבֲעעBדBת.LָאטַחBיִקaֵלcָמBאBאקַרָזBִהlֵCד[LֶHִלאLְמBtָסeל,cְִרַאלָכְבaַבֲעעBדBתcָיֵלןַניִפְלָיםdָלְסָפְלdaְַקקֶרֶפnָא
:חַסtֶםLְֵלויָתNִiBֲעלekָהLֶiְ,)ה'חַסtֶָתיNִָעְו'ִמתBדBבֲערָאeLְ,חַסtֶםLְֵלBתָחיִבְזאֵהLֶzְ,)ד'חַסtֶחַבfֶ'ִמהָטיִחLְ;):זףcַ(םיִחָבְזִד
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tֶחַסLֶMְטָחBִלLְמBְוLֶHִלאLְמB.אBי"ִררֵמcְיִמaַיֵלאָיְעdיִפֲא'
לeסtְאָכָהאָמְליcִ,ןLBאִרןLBָלסBפzְאָמְלָעaְרַבָסcְמ"רְל

cְִלLְמBcְניֵאBנBגֵהaְַהלָכfְֲחאָלםיִחָבLִא;הָריִקֲעיֵוָהְו,לַחיֵמְל]הביB
יֵצָמהָוֲהיֵסBי'רְדאaָיlִַאcְ.ןLBאִרןLBָלסBפzְרַמָאה"פאאָמְליִד
,BמLְִלְוBמLְִלאleaְLֶHיִפֲאיֵעְביִמְל
,BמLְִלאLֶHְוBמLְִלטַקְניִכָהְלאlֶָא
:מ"רְדאaָיlִַאleיִפֲאיֵעָבcְםMeִמ

aִLְמְירָאBַהתMָניְיַה.הָנeקBםֶד
Lִֶהbִַהןַמְזַעיtֶחַס,kִיֵפְד'

aַweסֵרְטְנ,eָכְלCaָיִפְל,הָריִקֲעיֵע
LֶעBחַסֶפְלדֵמkְLֶiָאֹב,eכְבelָdLְְעַמzָא
רַחַאְללָבֲא.BמLְִליֵאָקdcְיֵלביLֵָח
אָקיֵפְסcִ).דסףcַ(ןnַָקְלעַמLְַמחַסtֶַה
רָאaִLְחַסtֶמ"שןַניִרְמָאָקcְ,יֵוָה

:הָריִקֲעיֵעaָהָנMַָהתBמְי

קיtִַמBeמLְִלאLֶHיֵתָאיnֵַנאָכָה
אָהְו,ת"אְו.BמLְִליֵדיִמ

אָלְו,מ"רְלרBkָLֵמLְִלאLֶHְוBמLְִל
יֵדיִמקיtִַמBeמLְִלאLֶHיֵתָאןַניִרְמָא
ג"עאלeסtָאָדיֵרBbְמLְִלאLֶHְו,BמLְִל
cִִלאָמָתְסLְמBאְו.יֵאָקBי"ִררֵמcְםָתָה
לָכaְגֵהBנBמLְִלרLְֵכֶהcְאָמְעַטeניְיַה
םיlִַאBמLְִלרַמָאיkָCkְִליִה,םיִחָבfְַה
BמLְִלאLֶHיֵתָאאָלְו,יֵפְטלַחיֵמְל
eַמtִיֵלקיd;יאַהלָבֲאtְסeלcְִלLְמB
אָליִכָהְלe.םיִחָבfְַהלָכaְגֵהBנBניֵא
אLֶHְוויָלְכBאlְִמאlֶָאdיֵלהLְֶקַמ
:אָדיֵרbְחַסֶפaְאlֶָאCיLַiָאcְG,ויָלְכBאְל

יֵנָהיֵאָקןיִלְכBאיֵנָהְלBמָתְס
הLְָקִה.'eכיִכnַLְיִמ

יֵנָהְליֵאָקאָליִאeנlָהַמ,א"ָביִר
Bא,יֵאָקןיִלְכBאְלאָמָתְסמ"מ,ןיִלְכBא
םיִלBחְלאGאָמָתְסcִ,יֵניִרֲחַאְלBאיֵנָהְל
ויָלְכBאְלאLֶHה"פאַו,יֵאָקםיִנֵקְזִלBא
יnֵַנויָלְכBאְלאLֶHְו,]וויָלְכBאlְִמקיtִַמ
רַמָאָקcְויָלְכBאְלרַקָעאָליאnַַא
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,)א(ןיִלְכBאleֵאְלואָל]זdיֵמָתְסe,ןֶהיֵלֲע

:ויָלְכBאְליֵאָקאָלleיִאkְיֵרֲהַו
BנLְֶיְו

לאננחוניבר

וילכואלוטחשןוגכתודובע
וילכואלאלשומשלקרזו
ךכיפלוהקירזבבישחדאמעט
תבשחמןיאדרשכאוה
ןינמנןנתדהקירזבןילכוא
טחשישדעןהידיתאןיכשומו
ךשמילתקולחמאנמיקואו'וכ
דעלכהירבדתונמיללבא
תושפנתסכמב'אנשטוחשיש
לעטוחשלריהזהוסוכת
וטחושולאאהובןינמנש
וילכואלאלשווילכואל
אכיהלכל"ייקאהו]לוספ[
רשכןירשכלןילוספאכיתפד
'וכהדובעליאדואלא
אפפברדאיעבו'וכאפיסדמו
יכיתפ'יפ.אטשפיאאל
תלחתב'יסרגדכןיברועמ
םיעגנתוארמןינעב]תועובש[
ע"רלהלתעמשדרומיא
תעמשימקולחבוךותפב
םיעגנתלחתבהנשמבו.היל
גוזמהןייבגלשבךותפה
:'וכדיסבשךותפהוגלשב
ראשבחספוהלאיעביא
םשלוחספםשלהנשהתומי
ומשלאלשיתאוהמםימלש
רישכמוומשלדימהילקיפמ
תלחתבשרופמ.אלואהיל
ומשלאלשיכםישדקתטיחש
ולעאלשלוספםיחבזהלכב
ומשלוהבוחםשלםילעבל
הנשהתומיראשבחספורשכ
לוספומשלורשכומשלאלש
אברהילטישפו.םהיניבהז
ומשלאלשיתאדהינימ
רשכוומשלדימהילקיפמ
)םלועל(רמאקדיכהקיידו
יכויאקומשלאמתסב]אהד[
תומיראשבטחשנ)שרפמ(
החדנומשלאלשהנשה
ריכזהשפ"עאךכרשכוומשל
ומשלאלשאבומשלוישכע
.רשכחבזהאצמנוואחדו
אהואדאברהילע'ישקאו
יאויאקןילכואלאמתס
דבלבוילכואלאלששירפ
ולאכאמיניאמאלוספ
וטחשוילכואלאלשווילכואל
רמאואברהחדו.רשכהיהו
תעמחספאמלשבימדאל
יאדוחספםשלושידקהש
םשומתסוחספםשלעבקנ
ולרשפאיאווילעחספ
לבא.ותשודקמ]ועיקפהל[
היביקיבדקבדמןילכואינה
אנירחאותאוינה]וכשממיכ[
אנדעבירמגליאמקוחדנו
אכילחספויארתבותאד
:ינאשךכיפליכהרמימל
וטחששחספוהלאיעביא
תומיראשבםילעביונישב
הזחספהיהשןוגכהנשה
ןועמשםשלוטחשוןבוארל
יונישותואהזבשחנימ
הוהדשדקיונישכםילעב
וטחשלותואהנישוחספ
'יטשפו.אלואםימלשםשל
ונמזבלסופשדקיוניש
םישדקתטיחשב'יסרג
יוניששדקיונישןחכשא
סחנפבררמאןלאנמםילעב
תדותחבזרשבוארקרמא
טחשםאשםשכ'יפוימלש
והזולוספםימלשםשלחספה
ןכונמזבלסופהשדקיוניש
םשלןבוארחספטחשםא
יוניששםשכלוספןועמש
ךכונמזבאלשורישכמשדק
ותוארישכמםילעביוניש
המךירפ.ונמזבאלש
לספנןכששדקיונישל
חספומשהיהיכומשב
יכאצמנםימלשםשלטחשנו
ופוגביונישהשענוהנתשנ
יונישגהונדוע.ומצעחבזב
תודובעעבראבשדוק
ואהלבקבואהטיחשב
לכבהקירזבואהכלוהב
יקופאל.לספנולאמתחא
לספנוניאדםילעביוניש
ןנתדכדבלבהטיחשבאלא
ונממןהידיןיכשומוןינמנ
טחשנםאלבאטוחשישדע
יפלעףאםילעבםשל
םשל]קרזנש[)טחשנש(

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:טמאמוי[.טפףדןמקל)א
,.דףדםיחבז)ב,].הכןיטיג
,זכביתומש)ד,.ד)ג

.אזטםירבד)ה

ח"בהתוהגה=
ואל'וכוומתסה"ד'סות)א(

:ירהויאקןילכואולאל

םינויצותוהגה=
:)י"ופד(ימנאכהל"צ]א
ל"צכאתשהיכה]ב
ונמזבאלשל]ג:)ןוילג(
אלשל"צ,)ןוילג(ל"צכ
ואךלהוא[]ד:)ס"קד(
ןייעו.תויהלןכתיךכ.קרז
'בקרפט"יתהובתכשהמ
ה"דזהנשמןילוחד
דאמלקוחדד'וכוהבשחמהש
]םתהדב"ערהוי"שריפב
בושחאלל"צ]ה:)ןוילג(
ףיסוהלשי]ו:)ש"ב(
ימנוילכואלאלשווילכואל
ומכב"נ]ז:)רמתשבד('וכו

:)ל"שרהמ(הימתסלבא

י"שריטוקיל=
ימ.םהידיתאןיכשומו
ךשמילהצורוהנמנהיהש
וידיךשומרחאלעתונמהלו
דע.].הכןיטיג[ונמיה
ןיאטחשנשמלבא.טחשיש
ונמיהןיכשומןיאווילעןינמנ
דערמאוגילפדש"רל'יפא
אוהךשמילדםיקומאהקרזיש
הדומתונמילבלבאגילפד
,ביתומש(ביתכד.].טפןמקל[
ואבםא,תיבהטעמיםאו)ד
תויהמונממךשמהלוטעמהל
וטעמתיהשלשותויחבהשמ
'דבונשיו.].הכןיטיג[
אלשטחשםאש.תודובע
אלשקרזוךלהולביקואומשל
לעאלאבשיחאלשפ"עאומשל
הלבקהלעוא[הטיחשה
לוספהמשלאלש]הכלוהו
יונישלבאליעלוהלןניברדכ
הקירזבאלאךיישאלםילעב
לוספלהטיחשןניברדאהד
ןוגכאלאוניאםילעביונישב
רפכתהלקורזלתנמלעטחשש
םשלאלשטחשלבארחאוב
קורזלתנמלעריכזהאלווילעב
אלםילעביונשדהבשחמוזןיא
וברפכתהלאלאןברקבךייש
'ירמאיכהואיההקירזבהרפכו
םאש).יףד(ןיקרפבןמקל
ינולפםשלטחושינירהרמא
םשלקורזלתנמלעוטחשרשכ
הלבקןינעלןכולוספינולפ
םילעביונישךיישאלהכלוהו
תנמלעלבקלבשיחכ"אא
.]א"עדםיחבז[רחאםשלקורזל

äå÷ãùìòéìåéðùîúäø"øöáééåñóîøâìéúæ"ìá"øçééíåùééðãìøééæäðìá"òæ'ùáèúùî"æ


