
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְהסםיִחָס.

דBסְילֶא')אאָרְקרַמָא.ןָלָנְמdָפeגהָלBעְו)א
:דBסְיהָנeעְטהָלBעאָמְלַא,'הָלBעָהחaְַזִמ
תאֵרְקִנאיִה)ב,אָנe':zָכְוהָנLBאִרתkַהָתְצָי
kַַסאָלאָהְו.תיִנָלְצַעתbִיcְיֵוֲהיאַמ,יִכָהואָל
יֵזeרָזְלeהְליֵעaָיִאה"פא.דaְַעיֶמְלeהְל
רLְָפֶאיִא,רֵמBאיaִַר,)ג'ָיְנַתְדe.kִהיְיLְַפַנ
יִמיֵרLְַא,יִסְרaeאGְבeםaַqָאaְGםָלBעָל
LֶאenָתֻנBaַqָא,םBליBיִמLֶאenָתֻנBaeיִסְר.
,תBבֵקְנאGְבeםיִרָכְזאaְGםָלBעָלרLְָפֶאיִאְו
ויָנLֶaָיִמBליBא,םיִרָכְזויָנLֶaָיִמיֵרLְַא
ןBצְרaִאe':LֶHכְולBחeaְהNֲֵעַמkְ:תBבֵקְנ
יaִַרןBצְרaִאLֶH,אcְָסִחבַררַמָא.ןאַמ
ןיֵאְו,אeהתeבLְיִרְמָאאָה,ןָנaַָריִאcְ.רֶזֶעיִלֱא
LְבeתaַnְִקcָL.איִהיאַמ.cְדָחֶא,)דאָיְנַת
דaֵַכְמַה.תֶרֶגBרְגkִ,ןaֵַגְמַהְוץaֵַחְמַהְובבֵלBחַהא
,תaְLַaָגֵגLaְLBַבcְתlBַחהֶדBרָהְוץaֵַרְמַהְו
תֶאהֶקBל,בBטםBיaְדיִזֵה;תאhַָחביiַָח
םיִמָכֲחַו.רֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִ.םיִעaְָרַאָה
םMeִמאlֶָאBניֵאהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶאג,םיִרְמBא
Lְבeַאבַר.תMִיִפֲא,רַמָאיlezֵאָמיLֶHא
aִצְרBַרְו,םיִמָכֲחןaִאיִהןָתָני.cְַראָיְנַתaִןָתָני
dָניֵאLֶתeבe,LְריzִִההָכיִרְצתeבLְ,רֵמBא
הָיָהסkBרֵמBאהָדeהְייaִַר:eריzִִהאGהָכיִרְצ
סkB,רֵמBאהָדeהְייaִַר)האָיְנe':zַכְואlֵַמְמ
BמCcֵָפMִָיםִאLֶ,תBבBרֲעzַַהםcִַמאlֵַמְמהָיָה
LְֶכַמהֶזאָצְמִנןֶהֵמדָחֶאלLִריB.רְמָאeלB
אָנְמ.יִלְכaִלaֵַקְתִנאGאGֲהַו,הָדeהְייaִַרְל
לaֵַקְתִנאGאd,Lֶnָיֵליִרְמָאָקיִכָהאlֶָא.יִעְדָי
aִיִנֲאףַא,ןֶהָלרַמָא.יִלְכGְרַמָאאzִֶאיlָא
aְַקְתִנaֵלaִו.עַדָיאָנְמ.יִלְכ(kֹיִא.ןֵהןיִזיִרְזםיִנֲה
יִדְבָעecְהיְיַתeזיִרְזבbַַא.CיִפLְzְִמיאnַַא,ןיִזיִרְז
יaִַר.aBבָרBעְמתיִצְמzַַהםַדאGֲהַו.CיִפLְzְִמ
םcָתיִצְמzַַהםcַרַמָאd,cְיֵמְעַטְלהָדeהְי
.הָרָהְזַאaְתיִצְמzַַהםcַד,)זאָיְנַתcְ.אeהאָיlְַעְמ
'ררַמָאָהְו)ח.תֵרkָיִהaְ,רֵמBאהָדeהְייaִַר
BניֵאLֶהָרkַtָןַיְנִעְלהָדeהְי'רהֶדBמ,רָזָעְלֶא
,'רtֵַכְיLֶפaַpֶאeהםcַָהיkִ')ב'ֱאLֶpֶ;רtֵַכְמ

cָם

חָרְזִמיֵטeעַמְל,דBסְיויzְָחLֶiֵLzַםBקָמdaְָמcָןLֶnַzַ.ןָלָנְמdָפeגהָלBעְו
ןַנzְיִכָהcְ.בָרֲעַמלֶצֵאםBרָדְלהnַָאְוןBפָצלֶצֵאחָרְזִמְלהnַָאֵמץeח,םBרָדְו
לֶא':תַחַאהnַָאםBרcַָבeתַחַאהnַָאחָרְזaַnִלֵכBא,)א"מג"פתcBִמ(
םcִַמןֵהkַֹהחַקָלְו'ביִתkְ]איNִָנ[תאhַַחיbַaֵ.'הָלBעָהחaְַזִמדBסְי
תBנְרַקלַעןַתָנְוBעaְָצֶאaְתאhַָחַה
לֶאLְtֹCִיBמcָתֶאְו,הָלBעָהחaְַזִמ
בzְַכיִמְלל"הַו,'הָלBעָהחaְַזִמדBסְי
ביִתְכcִיִלהָמְל,ַחaְֵזnִַהדBסְילֶא
לֶא,רַמָאָקיִכָהאlֶָא,'הָלBעָהחaְַזִמ'
.תיִנָלְצַע:הָלBעָההNֲֶעzַַחaְֵזִמדBסְי
:הָנBרֲחַאתBיְהִלהָלvְַעְתLֶpִיֵנtְִמ
הָוְצִמcְ.יִכָהואָלcְיbִַסאָלאָהְו
תBיְהִל.eהיְיLְַפַניֵזeרָזְל:תLkִzBלLְָל
יaִַרןBצְרaִאLֶH:םיִנLBאִרָהןִמ
,דaֵַכְמיbַaֵאָמְלָעaְרַמָאcְ.רֶזֶעיִלֱא
cְניְיַהeדeַהְדאָיְמcָיִא,הָחkִָחאieב
הNֲָעַנרָבcָLkְLֶkְְקkָCaַnְִלִה,תאhַָח
BLֵCמ.בֵלBחַה:רeסָאBdַבCbֶָרBצ
דיִמֲעַמ.ץaֵַחְמ:הָמֵהaְַהןִמבָלָחֶה
ןיִרLֶwBןיִציִבֲחnֶpeִמהBNֶעְובָלָחֶה
דaֵַכְמ.הֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא:]אN"ְנBטָמ
eַרְמaֵרְוץBָדיִאֵמלָבֲא.הֶדCיִרְמָאָקאָל,
cְתBדְלBהְניִנהָכאָלְמבַאתe,kִןַניִרְמָאְד
aְַהקֶרֶפnַַר,)דַעיִנְצaִִמרֶזֶעיִלֱאיMeם
ןaֵַגְמ,קֵרָפְמםMeִמבֵלBח,ביiֵַחְמיִכָה
,רֵרaBםMeִמץaֵַחְמ,הֶנaBםMeִמ
aְַהnַבַעיִנְצ[.eַרְמaֵץeַכְמaֵֵרָפְמדL
.הֶדBרְו]ג:תenBגיֵיeוLְַאםMeִמםָתָה
dָתBאלaBְטiִַו')דיאלֵאeמLְ(ביִתְכcִִמ
aְַהתַרְעַיcְָבL'ַאבַר:)טMִרַמָאי.
תeבLְיnֵַנאָמְלָעaְיִרְמָאcְןָנaַָרםָלBעְל
תeבLְרַמָאcְןָתָנ'רkְ'יִנְתַמe,אeה
LֶָניֵאdהָכיִרְצGִהאzִריeaַnְִקcָL:
LִֶנםִאLְtַCcָמBLֶץֶרָאָל.ןֶהֵמדָחֶאל,
הֶזסkBאָצְמִנ:ַחaְֵזnִַלnֶpeִמקַרְזִנאGְו
:pִLְtָCַהןִמaBבָרBעְמיֵרֲהB.LֶריLְִכַמ
LֶnָאGַקְתִנאaֵלaִא.יִלְכBתBLֶַאzָה
,יִלְכaִלaֵַקְתִנאGאLֶnָ,ריLְִכַהְלהֶצBר
LְtַCִנ,ןַנְתcִ.הָקיִרְזdיֵלאָיpְַהְמאָלeתְו
,Bפָסֲאַוהtְָצִרָהלַעהָמֵהaְראvַeִַמ
tָסeל,aִםיִחָבְזaְקֶרֶפLֵיִנ)cַוטף.(:
אlֶָא,ליִעLֶiBיzְִרַמָאאGיִנֲאףַא
kְLֶpִַקְתaֵלaִיִלְכ:eַר.עַדָיאָנְמaִהְייeהָד
אָמְלָעaְאLָLֲָחאָהְו,יִלְכaִלaֵַקְתִנםִא
ןָויֵכְו,BמCcֵָפMִָיםִאLֶרַמָאָקְדאeה
cִַתְלweיִמיִכיֵה,אָתֲאיֵקיֵפְסיֵנzַwְיִנ
aְיִכָה,LֶnָאGַקְתִנאaֵל:kֹןיִזיִרְזםיִנֲה
.eהeלaְיִקאGאLֶnְָלLַחיֵמְלאkָיֵלְו.ןֵה
,ץֶרָאֵמבֵאLBהzַָאLֶהֶז]דלkָיִלְכaִלaֵַקְתִנאGאLֶnָ,אָניִרֲחַאאָנMָיִל
םBקnִָמאlֶָאתBאlַמְליzְִרַמָאאGיִנֲאףַא.לeסtָםcָקֵרBזָתאֵצְמִנְו
LֶiBןיִעְדLֶpִLְtְכeLָםcָםיִמLֶpִַקְתaְלeaִִמיִאְו.יִלְכMeםcְבַרָעיִמaְהe
.אָפיֵסdaְיֵלCיֵרtָאָקאָה,תיִצְמzַַהםcַןBגkְ,לaֵַקְתִנאcְGיאַהֵמ
בbַַא:יִעְדָיְוןֵהןיִזיִרְזאָה,ןיִכLְtִָנןָכיֵה.ןֵהןיִזיִרְזיִא]ה:רwָיִעןLBאִרְו
אGֲהַו:eהיְיַדיִמדיzְLִיִמ,קBרְזִלְובֵרָקְלeץeרָלםיִרֲהַמe.Lֶnְהיְיַתeזיִרְז
דָחֶאלLֶםLְtַCcִָניִאְו,aBבָרBעְמהaְֵרַהםיִחָסtְלLֶ.תיִצְמzַַהםַד
kelB,aָלַטaְעיִמeטB,eהַמzBהָקיִרְזליִע,Lֶיֵרֲהaָלַט:cַַהםzַתיִצְמ.Lֶל
לLkֶָפֶניkִ')יביִתְכcִ,תֵרkָאGְוואָלaְ.הָרָהְזַאaְ:םיLִָדָקלLְֶוןיelִח
aָNָרcָמBְפַנְבLBהeגְו'אB'דַע'kָאלBִיויָלְכkָאָצָי,'תֵרcַַהםzַתיִצְמ
LֶניֵאBַהםַדpֶֶפL.eַמְבqֶתֶכkְתיֵרBֵרָפְמ)כתLִמֲח,אָמְעַטMָןיִואָלהkְיִביִת
aְםָד,eיַיְמzַַהםַדְלדַחרzַןַיְנִעְל:תיִצְמkַtָהָר.LֶניֵאBאָרeהָקיִרְזִלי:

cָם

תLַaָ(איִצnBַהקֶרֶפaְןַנְתcִ,םִיַרְפֶאר"ההLְָקִה.תֶרֶגBרְגkִבֵלBחַה
ןֵהתLַaָיֵרeעיLְִו,הָאיִמְגיֵדkְבָלָחאיִצnBַהרeעיcְLִ):וע

LַָהלָכְלםיִוnְכאָלBה,תBהָניִחְטהָאָצeוץֵריֵתְו.הָריִצְק[cִזבָלָחםַתְס[kְיֵד
יֵבLeְחַאcְ,הָניִבְגִלבֵלBחaְאָכָהלָבֲא,לBדbָרeעיLִאeהLֶ,הָאיִמְג

.רָטeזcְתֶרֶגBרְגBkִרeעיd,LִיֵבLְְחַא
רַמBלCיִרָצ,רָטeזהָאיִמְגיֵדkְיִאלָבֲא
cִהָניִבְגִל]זבָלָחםַתְס,eָכְלCאָכָה
LִעיeרBkִרְגBַחיִמְדאָהְו;תֶרֶגiַביaִיֵדְכ
הָליִכֲאַלאָיְדֶהLaְֵרָפְמeaִניְיַה,הָאיִמְג
הָליִכֲאַלבֵלBחםַתְסיִאcְ.הiִָתLְִלְו
Lֵרָפְמהָיָהleיִפֲא,'ָניִבְגִלאGְוהiִָתLְִלְו
aְלהָיָה,הָניִבְגִלאָיְדֶהBַחְתִהְלiֵביaִיֵדְכ
לBכֱאֶלBמָתְסeליִאBה,רָטeזcְהָאיִמְג
לBדbָלָלkְףBסaְןַניִרְמָאְדkִ.תLְzBִלְו
)Lַaַָה,).ועתnBאיִצzֶןֶבkְִמGאtִיtָהָר
יֵוָהאָללָמָגְלcִבbַלַעףַא;ביiַָח,לָמָגְל
Lִעיeאָרaְה,יִכָהBליִאeהָרָפְלאָמָתְס,
,LֵרָפְמLֵיְו.הָרָפְדאָרeעיMִַאביiַַחיִמ
cְִכLֶבָלָחֶהkְרָבaְַחיִמןִיַעiַביaִיֵדְכ
אlֶָאביiַַחיִמאָלבֵלBחלָבֲא,הָאיִמְג
aְרְגִכBתֶרֶג,cְטםָדָאןיֵאBלֲחַלַחֵרBב
aְחָפBִמתbְרBיאַהיִכְו.תֶרֶגbַאָנוְו
רBעיbַaֵ).טעתLַaָ(איִצnBַהaְגיlֵַפְמ

:)לַעיֵמָקתNBֲעַל

קיִסtְואָלכ"ע.ץaֵַרְמַהְודaֵַכְמַה
קיִסְפִבcְ,אeהdיLֵיֵר

ץaֵַרְלש"ריֵרLָהָוֲהאָלdיLֵיֵר
.).הצתLַaָ(ַעיִנְצnַַהיֵהְליaְLִהlִָחzְַכְל
יaִַרביiֵַחְמיאnַַאכ"אcְ,י"ִרְלdַמיֵתְו
]חאaְGתBיְהִללBכָיcְןָויkֵ,רֶזֶעיִלֱא

יֵוָהיִאיִגיִלְפcִרַמBלקַחBדְו.תenBג
tְיֵרקיִסLֵיdי"ִרְלהֶאְרִנְו.אָליִא
cִאָהְבtְיִגיִל,cְםַתְסרַבָסרֶזֶעיִלֱא'ר
,תbenBתBוLְַהְלןוkַeְֵתִמ°ץaֵַרְמeדaֵַכְמ
תbenBתBוLְַהְלצ"אLֶיtִלַעףַא
הָוLְִהְוליִאBה,הָדeהְייaִַרְלביiַַחיִמ
ןיֵאcְ,יִרְבָסןָנaַָרְו.ףqBַבְלתenBג
,אָמְלָעaְץaֵַרְלeדaֵַכְלאlֶָאןוkַeְֵתִמ
יִכיֵה,י"ִרְלdַמיzֵ.תeבLְאlֶָאאkָיֵלְו
אָהְו,רֶזֶעיִלֱאיaִַרkְןיִתיִנְתַמאָמְקzBִמ
aָהָרָזֲעLֶָלהָיָהdְצִרtַםיִנָבֲאתGאLַiָיC
aָdַאLְוeגיֵיenBיִפֲאַו,תleַכְלzְִחlָה
Lְיֵר,kִרַמָאְדaְLִַהיֵהְליnַַעיִנְצ)bַהֶזם

Lָרַמיֵמֲא,)םLְאָחְליִזאָרaְחָמBאָז.
ףcַתLַaָ(ןיִקיִלְדַמהnֶַבaְןַניִרְזָגcְג"עא
אָתיlִיִעheַאאLָיLְֵדאָתיlִיִע):טכ
הָפeצְרkelָdהָתְיָהאָזBחָמ,אָמְלָעְד
aַָאןַניִרְזָגאָלםיִנָבֲאheאָמְלָעְדריִעְד.

יaִַרְלcִ,יnֵַניִא.תenBגeיָהדֶבBרְלדֶבBרןיaֵהָרָזֲעָבcְ,י"ִררֵמBאְו
heַאהָרָזֲעןַניִרְזbָ,אָמְלָעcְדaeיִכaְאָתיְיַרBאְדאָרqeיִאאkָיִאcְ,רֶזֶעיִלֱא
kִיaeדcְאָמְלָע,cְַכnָהLְבeַאתLְkְןַחaַnְִקcָLaְֶפ'aָריֵעְדאָרְתeןיִב
)cַַרְללָבֲא;):בקףaָןָנ,cַיִפֲאleaְיֵלאָמְלָעkֶָאאlָיִאאqeַרְדאָרaָןיֵא,ןָנ
LְבeתkִיאַהיaַnְִקcָL,kֵןָויcְיֵלkָיִאאqeאְדאָרBאָתיְיַרaְLeקָמםBם.
tָקַסaַכָלֲהBתbְדBלBתcְיִכaeמדezָר,kִןַניִרְמָאְדaְַהnַַעיִנְצ)cַהצף.(
bַaֵיִריaeיִאָה,ץcָןָלאָמיְיַק]טאָנkְַרaִיLִעְמBןcְLַָרְליֵרaֵַכְלץzְִחlָה.
).טלףcַתLַaָ(הָריִכaְןַניִרְסָאBמBקnְִמרָפָעזיִזֵמאָהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנןיֵאְו
eהָציֵבְב)cַחף.(.עְוBד,aְקֶרֶפkַָהלkֵםיִל)Lַaָתcַרַמָא,ןַניִרְמָא):דכקף
יִא,Cיֵרָפe.לֵטְלַטְלרezָמהָרָמzְלLֶתBדaְְכַמףַא,)]ירֶזֶעיִלֱא(יaִַר
יֵוָהcְאָטיLְִפcִעַמLְַמ.'eכ)]ירֶזֶעיִלֱא(יaִַראָמיֵלאָהaְ,לֵצְלהnַָחֵמ
יaִַרְלהlִָחzְַכְליֵרLְץaeיִרcְבbַלַעףַאְו.אָמְלָעיelֵכְלרqeיִאְלzBְכאַלְמ

LִעְמBן,aְיִכaeסָאדeר,cְַמLְיֵוaֵיdbenBיתBיִרֵמרֵתaeץ:

LֶnָאGַקְתִנאaֵלaִיִלְכ.tֵֵריLaַweְו,סֵרְטְנGאzBִמ,הָקיִרְזליִעMeםcְִנLְtַCִמvַeַראaְָקְו.הָמֵהLֶי"ִרְלה,cְִמkָקָמלBרְזִיםBק,cְתBהָקיִרְזליִע
הnַָכaְחַכBמְדkִ,ַחaְֵזnִַהיbַaֵלַעלeסtָםcָתBלֲעַהְלרeסָאְו,יִלְכaִלaֵַקְתִנאGאeLB,Lֶnָריtֵיִכָהcְי"ִרְלהֶאְרִנְו.לaֵַקְתLֶpִרַחַאBLֶpִLְtַCתBאְל

יeאָרָהםcִָמאָקְוַדְו.קיqִַמְדkִםיִנֲהkֹתeזיִרfְַאןַניִכְמָסcְ,לaֵַקְתִנaְאlֶָאיzְִרַמָאאGיִנֲאףַא,רַמָאָקְו.eדְרֵיאGדַבֲעיִדeaְלָעםִאאָקְוַדcְ,)מיֵתְכeד
aBבָרBעְמתיִצְמzַַהםַדאGֲהַוCיֵרtָיִכְו.BתBלֲעַהְל]כרֵסBאBניֵאיqeיִכְליeאָרBניֵאcְןָויkֵ,ביLֲִחאָמְלָעaְםִיַמkְ,תיִצְמzַַהםcַלָבֲא;Cיֵרtָלaֵַקְתִהְל
eַבְמhֵיֵלליdaְרBאָל,בtָיֵרCִמcָאָרָהםeַקְתִהְליaִֵנְולLְtַCנ(,cְעBַבְמןיֵאןיִלhְַרְל'יִפֲאהֶזתֶאהֶזןיִלaָןָנ,kִרַמָאְדaְַהwBַרץֵמaָה)חָנְמBתcַבכף:(:
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :הס

cָםLֶַהpֶֶפLיBהָאְצaBַכְמtֵר,cָםLֶַהןיֵאpֶֶפL
,dיֵמְעַטְל)אהָדeהְי'ראlֶָא.רtֵַכְמBניֵאaBהָאְצBי
ןֶהָלרַמָא)ג.אָיְנzַ.םcָלhֵַבְמםcָןיֵארַמָאcְ)ב
ןיִקְקtBהnָָלםֶכיֵרְבִדְל,םיִמָכֲחַלהָדeהְי'ר
ןֹרֲהַאיֵנְבִלאeהחַבB,Lֶלeרְמָא.הָרָזֲעָהתֶא
LֶiֵכְלeְרַאדַעkeaBםֶהיֵתaְץיֵיָחאָקאָהְו.םָד.
Bיcְַהְוםcַָהא,)דאָיְנַתְדkִ.ץֵצBחBניֵאְואeהחַל
ןיֵאןיִחַל,ןיִצְצBחםיLִֵבְי,Lַבcְַהְובָלָחֶהְו
eיָהב)ה,)]אןַנְתe,)eהיְיַנאָמיִסוzַeְִמָקאָהְו.ןיִצְצBח
aְטְמויָדָגeLְָטLִבֲע,דַבָעְוןיBתָדBtְסeהָל.
,)ואָיְנַתָהְו;eהיְיַנאָמְלeהְלleַדְמcִאָמיzֵיִכְו
אGְורqֵַחְיאB,LֶHתcִָמcB'kְִמ',]ב'דַבcBִמ')א
הָדBבֲעואָלL,cְֶבkֶַלןיִרָביֵאתַכָלBהaְ.ריִתBי
.איִההָדBבֲע,הepָהkְיֵעָבcְִמאָהְוג,אָלְו.איִה
cְַהביִרְקִהְו')ב,)זאָיְנַתkַֹהתֶאןֵהkַֹהלnְִזaֵהָח',
םיִצֵעתַכָלBהaְאlֶָא.LֶבkֶַלםיִרֶבֵאתַכָלBהBז
םיִרֶבֵאתַכָלBהaְ.איִההָדBבֲעואָלcְ,הָכָרֲעnַַל
יbִַסְמcִ.יִלְזָאיִכיֵהאָהיִמםcָתַכָלBהְבLeֶבkֶַל
Bעָרְק'eכְוןיִטיLְִפַמeןיִלzBדַציkֵ:יaֵַטְציִאַא
:םָריִטְקַהְל°סיֵגָמaְםָנָתְנויָרeמֵאתֶאeאיִצBהְו
אָמיֵא)ח.eהְלרַטְקַמהָוֲהdיֵפeגאeהheַא
הָנLBאִרתkַהָתְצָי:ַחaְֵזnִַהג"עןָריִטְקַהְל
BרBעBaְחְסtִןֵתBנדָחֶאְודָחֶאלkָ,אָנzָד:'eכְו
eְפַמLִחֲאַלליBיִליִעבַררַמָא.ויָרL,ַטiָעיeת:
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,תMַaַָהתֶאןיִחcBחַסaַtֶםיִרָבְדleֵא
ויָבָרְקיeחיִמBeמcָתַקיִרְזBeתָטיִחLְה

ויָבָרְקתַחָדֲהַוBתיiִָלְצלָבֲא.ויָבָלֲחתַרָטְקַהְו
BתָאָבֲהַוBתָבkְָרַה)ט.תMַaַָהתֶאןיִחcBןָניֵא
תֶאןיִחcBןיֵאzBְלaַַיתַכיִתֲחַוםeחzְַלץeחִמ
,א"ררַמָא)י.ןיִחcB,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר.תMַaַָה

leֵא,תMַaַָהתֶאהָחcBהָכאָלְמםMeִמאיִהLֶהָטיִחLְםִאהָמ)כ,אeהןיִדאGֲהַו
LִֶמןֵהMeםLְבeתGחְדִיאeַהתֶאMַaַָרל"א.תaִהְייBLֻי,ַעBטםBיבBַחיִכ,
LִֶהzִריeaBִמMeסָאְוהָכאָלְמםeרaBִמMeםLְבeהַמ,א"רל"א.תfֶהְיהBLַֻע,
םMeִמאיִהLֶ,ַחיִכzBהָאfַָה,רַמָאְואָביִקֲעיaִַרביLִֵה.הָוְצִמְלתLeְרהָיָאְרהָמ
לַעdַמְתzִלַאהzַָאףַא,תMַaַָהתֶאהָחdcBָניֵאְוותeבLְםMeִמאיִהְוהָוְצִמ
.תMַaַָהתֶאeחְדִיאGתeבLְםMeִמןֵהְוהָוְצִמםMeִמןֵהLֶיtִלַעףַאle,Lֵֶא
הָכאָלְמםMeִמאיִהLֶהָטיִחLְםִאהָמe,ןָדיִנֲאָהיֶלָעְו,רֶזֶעיִלֱאיaִַרBלרַמָא
cBַהתֶאהָחMַaַָה,תfָהָאLִֶמאיִהMeםLְבeניֵאתBןיִדLֶcBַהתֶאהָחMַaָת.
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cָםLֶַהpֶֶפLיBהָאְצaB.cַיִקםleַח,Lֶה'cָםֵהםיִמ,aְקֶרֶפcַם
Lְֶא:)להָטיִחlַָראaִהְייeיֵמְעַטְלהָדdcְןיֵארַמָאcַָבְמםhֵלcְָלִה.םkָC
הָקיִרְזַחaְֵזnִַלdיpֵיִמיֵטָמcְאzְָרteלָכְבC,eיִפLְzְיִאְדאeהַהליִטaְאָל
םיִחָבfְַהלkָקֶרֶפaְםיִחָבְזaִהָדeהְייaִַרdcְיֵתlְיִמe.רkַMְַתיִמeאיִה

Lֶpִבְרָעְתe.cְיֵנָתָקbַaֵםיִחָבְזםַדי,cָם
Lֶpִבֵרָעְתaְֶיםִא,םִיַמLaBתיִאְרַמcָם,
kָLֵבֵרָעְתִנ.רaְםַדaֶחתַמֱהelִאןיB
aְַחםַדiָר,הBַהתֶאןיִאtָסeלkְיִאle
תBיְהִליֵדkְרLaַkָLֵֵיםִאְו,םִיַמהָיָה
aָתיִאְרַמןֶהcָם,kָLֵואָלםִאְו;ר,
tָסeהְי'ר.לeאהָדBןיֵא,רֵמcַָבְמםhֵל
cָם:zַאָיְנbָָלםֶכיֵרְבִדְל:ןַניִסְרnָה
tBחבֶקֶנתֶא.ןיִקְקBהָרָזֲעָהתַמ,
LֶַהcַָהםיִמnִןיִבְרָעְתaַָאnָיהBםיִאְצaB
יֵבְרַעלָכBaְתBאןיִקְקetBיָהְו,]גץeחַל
tְםיִחָס.aִLְיִדיִדְלאָמָל,kְיֵדLֶHא
סkBאlֵיLֶnְִכpִLְtָC,eַהםcָלkָאֵצֵי
םִאְו,BכBתaְםkelִָמאָצְמִנתBבBרֲעzַַה
אָצְמִנ,הָקיִרְזאaְGןֶהֵמדָחֶאLְtַCִנ
ןיaֵ.הָציִצֲחיֵוָהאָקאָהְו:nֶpeִמקֵרBז
,):וטףcַ(םיִחָבְזaִןַנְתcִ.הtְָצִרָלןֶהיֵלְגַר
,BריֵבֲחלֶגֶריbַaֵלַעBאיִלkְַהלַעדֵמBע
tָסeל;cְמֲעַל'ןַניֵעָבBְלדLָןיֵאְו,)מ'תֵר
:ןַנzְהָליִבְטןַיְנִעְל.ץֵצBח:הָדיִמֲעהֶז
Lַבָלְו'.'cBִמ':םָדaְןיִכְלְכַלְתִמ.יִסוzַeְיִמ
:ץֶרָאָלהֶוB.Lָתcִָמkְ:'דַבcBִמןֵהkַֹה
aְהBםיִרֶבֵאתַכָלcְבֲעואָלBאיִההָד.
רָאC,eLְיֵרdtָיnֵַקְלe.eהְלןָלְדַמeצָמ
.םיִרֶבֵאתַכָלBהBז:דיֵבָעיִכיֵהתBדBבֲע
cְַגaַהיְיekְַהְו',אָרְקיאַהביִתwֶבֶר
.יaֵַטְציִאַאbeַסְמB':cִגְו'םִיַעָרkְַהְו
ןֵהיֵרֲהַו,םeLָיָהןָיְנaִלLֶתBאaַָטְציִא
kְְצִרtְָעַדאָקְלָסןָריִטְקִהְו:הzָCהeא
רָזאָהְו,הiִָמְתe.aִהְלרַטְקַמdיֵפeג
לַעןֵתBניֵנָתְדkִ,ןַניִמיְיָקרָזְבcִ.אeה
kְפיֵתBלַעְוkֶריֵבֲחףֶתBתְוBהֶל
eְפַמLִםיִנֲהֹכְו,טיGיָהאeְפַמLִןיִטי
leיִפֲאַו.ןֶהָלְויlִהַמcְ,םיlִַקםיLִָדָק
,הָוְצִמאeהLֶהָלBעלLֶַחzeיִנְוטLְֵפֶה
kָLֵרaְרָז,kִןַניִרְמָאְדaְLִיֵהְליtֶבקֶר'
cְיBאָמ)cַתיִאְו.):וכףcְִרָפְמLִַא,יhe
aְסֵגָמbeיֵפdהְלרַטְקַמe.יִמואָלְוlְאָת
הָרָטְקַהיֵנְתִמְלdיֵחְרBאיאcַַוcְ,איִה
aִיִלְכLָנ.ןָריִטְקַהְל:תֵרBןָנְתaְסֵגָמ
:םֵריִטְקַיְוןָריִטְקַהְליeאָרָהאBבLֶiָדַע
kָדָחֶאְודָחֶאל.kְLֶיָהeהBןיִכְל
BרBעBaְחְסtִןֵתBנהָיָה,םֶהיzֵָבְל
eְפַמLִליBחֲאַלBיִליִעבַררַמָא:ויָרL.
Lֵַט:םָכָחםiָעיeת.cֶֶרCסBםיִרֲח

:הֶזאeהםיִלאֵעְמLְִי

טָחLְִנדיִמCzָָלֲעןָרְדַה

םBיaְ')זאָרְקiִַו(ביִתְכcִ,םaַiBאlֶָארLְָפֶאיִא.BמcָתַקיִרְזBeתָטיִחLְ:ןָלאָנְמLֵרָפְמ)נאָרָמdaַbְיnֵַקְל.תMַaַָהתֶאןיִחcBםיִרָבְדleֵא
ויָבָרְקתַחָדֲהַוBתיiִָלְצ:eחיִרְסַיאLֶH,אָמְעַטְו.)עאָרָמLaַbְֵרָפְמ.ויָבָרְקיeחיִמ:)סהָלְיaַlַאGְוםaַiB,'םֶהיֵנaְְרָקתֶאביִרְקַהְלBתeBַצ

,ןָנaַָרcְתeבLְרqeיִאאlֶָאBניֵאLֶפ"עא,םיaִַרָהתLeְרCֶרcֶהָרָזֲעָלBאיִבֲהַלםָדָאָהףֶתkֶלַע.Bתָבkְָרַה:LַCְחMֶzִֶמרLְָפֶאcְ.ןיִחcBןיֵא
cְניַח)פןָלאָמיְיַקBNֵמְצַעתֶאאB,ןיֵאcBהָח,cַיֵלהָוֲהdְעיֶמְלaַמְתֶאֵמדBתָאָבֲהןֵכְו.לBחִמeַלץzְחeַיתַכיִתֲחַו:םaְַלzB.רֶוeדה"ֶא[

aְחְו.ז"ַעַלBָכְתdaְִצtָאויָנְרBaְLִיpָָניֵא,ויdֶאlָאLְבeת,cִהָכאָלְמkִאיִהדָירַחַאְל:LְהָטיִחLֶסֲא.איִהeהָרaְחelִןיaְLַaִָמתMeיִאםqeר
.eaBריzִִהLֶַחיִכBיבBטםBי:הiִָמְתe.aִחְדִיאG:חַסֶפaְתMַaַָהתֶאהָחcBכ"פעאְו,הָיeנְמאיִהתBכאָלְמתBבֲאaַיֵרֲהLֶ,הָרeמְגהָכאָלְמ
LְהָטיִחeִבMeלLֶהeהָכאָלְמבַאאeמezָיְדֶהְלןיִרBרְסָאְו,טeaBחִמרָבָדאיִבָהְלeַלץzְחeםeלְכָאְלBהBְפֶאהָוֲהַוליִאLָמְתֶאֵמןָלרBג"עאְו,ל
cִחְתeןיִמcְַרaְָרהָיָאְרהָמ:ןָנLeיְדֶהתַליִכֲא.הָוְצִמְלתBְרטLeצְו,איִהתBֶרCbָבBdַדיִמֱעֶהםִאְו,איִההָוְצִמeיִאםיִמָכֲחqeרLְבeתLֶlָןֶה
aִקְמBְרםLeדיִמֲעַי,תeהeףַאaִקְמBהָוְצִמם,aִִמְתiַָה:הfָהָאzBַחיִכLֶהָוְצִמאיִה.aִתֵמאֵמְטLֶלָחLְיִעיִבLֶlBיְהִלBתaְLַaָבֶרֶעתtֶחַס,
LֶםִאGַיאfֶהGֲעַיאNֶהtִחְסB,ָניֵאה"פאַוdcBהָח,cְיִכָהLָיֵלןַניִעְמdַרְלaִהאָביִקֲעי[cְַהְו.אָיֲחָדאָלfָהָאLְבeהתeא,cְהָכאָלְמיאַמ
:BמְצַעהֶזרֶמBחָולwִַמe,חַסtִֶמeהֵבkְַעzְאGְוהֶחְדLֶzִרֵמBאְוקֵלBחיִנֲאהָאfַָהַהלַעםַגְו.ןָדיִנֲאָהיֶלָעְו:)צאָרְבbַןwֵַתְמkִיֵזֲחְתִמאlֶָא,איִה
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אָלתBחָנְמִבcְםMeִמ,BקֲחBמי"Lִַר.dיֵלרַטְקַמdיֵפbeסֵגָמheaְַא
tָיֵרC,cְאָיְנַתaְַכnָדהeיֵתְכeָריִטְקַמdaִיִלְכLָמןֵכְו.תֵרBקֵח

aְֶפ'LְיֵנNְי(יֵריִעBיִרָצןיֵאְו.):זסאָמCַהְלbִיdַַהqְםיִרָפ,cִיֵרְבLtֶֶר'Lֵיִנ
ָהֶלֲעַמe,םָתָהיֵנָתָקcְ.אָנוְוbַיאַהיkִתBחָנְמיCbַaֵיֵרtָ).וטףcַ(הָטBסְד
eָריִטְקַמdaִיִלְכLָתֵר.eיֵרָפC,eיִלְכִב
Lָיָלרַטְקַמתֵרd.ָריִטְקַהְלאָמיֵאd.
eִמMeםcְםָתָהtָיֵרCeְמLַpֵאָל,יtָיֵרC
יbַaֵאָכָהCיֵרָפְדאָהְו.תBחָנְמdaִָל
קֶרֶפCaְיֵרtָרָבְכcִג"עא,םיִרeמיֵא
LְיֵנNְיֵריִע)cִַמ,):זסףMeםcְםָתָה
aְאָכָהְוםיִרָפaִָבְכNִםי.eהיִמeֵיL
ןָלֲעַמ,הָטBסcְאָתיְיַרaַaָיִסְרָגcְםיִרָפְס
eןָריִטְקַמaִיִלְכLָתֵר,eמBנְוןָחְלBןֵת
יִלְכaִןָריִטְקַמ,Cיֵרָפe.םיMִִאָהג"ע
Lָד"סתֵר.tֵריeL,יִכְוkְמBLֶהeא
aִיִלְכLָאָהְו,ןָריִטְקַמתֵרGןָחָלְמא.
eְמLַpֵןָריִטְקַהְל,י.tֵריeL,הָחיִלְמרַחַא.
eִיהֶזיִפְלzָןֵכtֵַר'יLִ"ֵרָפְמת"רְו.יL,
cְַגaֵאָלהָחְנִמיLָיֵיCַרְפיִמְלC,cְLָיֵיC
ןָויkֵ,'תֵרLָיִלְכaִןָריִטְקַמe'יֵנְתיִמְל
LֶאיִהkְרָבaִיִלְכLָתֵר,Lֶתְנאיִהeהָנ
LַָקְתִהְלםcֵL;םָנָתְנ'לָבֲאaְסֵגָמ'
סֵגnַָהBCתLֶaְרַמBלאLֶaָעַמLְַמ
heַאה"ד:זסאָמBי'ְסzBע"עְו[:םָריִטְקַמ

]רeאיaֵרֶתֶיeaְכיִרֱאֶה'eכְו

טָחLְִנדיִמCzָָלֲעןָרְדַה

בbַַאאָנBzְמcָתַקיִרְז.םיִרָבְדleֵא
LְתָטיִחB.ָקְוLֶַא,י"ִרְלהnַיא

,תLַaָיֵחָדBcְרBעטLְֵפֶהיnֵַניֵנzָאָל
kְןַנְתִדaְליֵעְלִדאָקְריִפ)cַד"י,).דסף
LֶיְהִללָחBתaְLַaַָמ,תpִדָיַחיBכe'
םMeִמ,י"ִרץֵריֵתְו.טיLְִפַמeהֶלBתְו
cְיֵוָהaִויָבָלֲחרֵטְקֶהלַלְכ,LֶניֵאBכָיBל
ןָנָחBי]ויaִַרְל,הֶזָחֶהדַעאlֶָאטיLְִפַהְל
aֶןaְרBהָקaְֶפ'kָלkִיֵבְת)Lַaָתcַויקף:(.
eרLָאָל,dיֵלֲעיִגיִלְפcִןָנaַָרleיִפֲאַו
,הֶזָחֶהדַעאlֶָאkBְרַדkְטיLְִפַהְל
תBכיִתֲחCaֵַתBחְוטיLְִפַמרָאMְַהְו
אָכיִרְצאָל,)קםָתָהןַניִרְמָאְדkִ.תpBַטְק

cְLֵָלליֵקdaְיֵזְרַב:
הַמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תואוקמ'להמב"פ'יימאונ
איקןיואלגמסבהכלה
:וטףיעסחצק'יסד"יע"שוט
ילכ'להמח"פ'יימבזנ

:ד'להשדקמה
ילוספ'להמא"פ'יימגחנ

:בכהכלהןישדקומ
פ"ק'להמא"פ'יימדטנ

:ו'לה
פ"ק'להמא"פ'יימהא

:גכרןישעגמסחיהכלה
:ו'להםשו"פ'יימוב

=
לאננחוניבר

.רפכמאוהובאצוישפנהש
וניאחלםדדאנקיסאו
שבדהוםדהאינתדץצוח
ןיחלןיצצוחםישביבלחהו
אוהשןויכהנהוןיצצוחןיא
ןיצצוחןיאחלםדההז
אלה]ןנישקמו[.ןהילגרב
.םינהכהידגבםדהןמיפנטמ
'יפוהלולדמדןנירמאו
טעמםהידגבןיהיבגמויהש
יניא.םדהןמופנטיאלש
אלשותדמכדבודמאינתהו
אלןנינשו.ריתויאלורסחי
]אלא[םהידגבןיהיבגמויה
ואלדשבכלםירבאתכלוהב
אניקסאו.'וכאיההדובע
םדתכלוהוםירבאתכלוהב
:תואבטצאהלעןיכלהמויה
ןיטישפמוןילותדציכ
.'וכלזרבלשתואלקנוא
ןתונשהרעקןימכסיגמ'יפ
ןנימגרתמדכםיבלחההב
לכאנאת.אתסיגמהרעק
ורועבוחספןתונדחא
בררמאוירוחאלולישפמו

:]תועייט[)תיזכ(שיליע
טחשנדימתךלעןרדה
ןיחודחספבםירבדולא
הקירזוהטיחשתבשהתא
תרטקהוויברקיוחמו
תחדהוותיילצויבלח
יוחימ'יפ.'וכויברק
אייעמדאקרישאיהויברק
המודשךרןמושומכאוהו
יערתויהלבורקוחומל
המודשןמושההזלעו
:ויברקיוחימארקנחומל

=
םלשהרואהרות

דַבcBִמןֵהkַֹהLַבָלְו)א
eְלִידַביֵסְנְכִמaַLלַעaְרָֹשB
רLֲֶאןcֶLֶַהתֶאםיִרֵהְו
zֵֹאָהלַכאLלַעהָלֹעָהתֶא
:ַחaְֵזnִַהלֶצֵאBמָֹשְוַחaְֵזnִַה

]ג,וארקיו[

ץַחְרִיםִיַעָרkְַהְובֶרwֶַהְו)ב
aַnַָהביִרְקִהְוםִיkֹתֶאןֵה
הָלֹעהָחaְֵזnִַהריִטְקִהְולkַֹה
:ָייַלַחֹחיִנַחיֵרהMִֵאאeה

]גי,אארקיו[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,]:אעהדנ.ול.הלםיחבז[)א
.בכתוחנמ[.חעםיחבז)ב
קרפאתפסות[)ג,]:זפןילוח
:כקתבש)ד,].הלםיחבזד
,.אכתוחנמ.הלםיחבז
אמוי[)ו,].הל[.חיםיחבז)ה
:דכ:די].ד[םיחבז)ז,]:גכ
אמוי[.יתוחנמ.איהגיגח
הטוס)ח,].דקןיבוריע.זכ
ןמקל[)ט,:זסאמוי.וט
,]םש[)י,.גקןיבוריע]:טס
:חסןמקלתופסותןייע[)כ
תותירכ)ל,]הטיחשהמוה"ד
,.וס)נ,:גכםיחבז)מ,.בכ
,.חס)ע,.חצםיחבז)ס
'יע)צ,.דצףדתבש)פ
.].זיקףד[)ק,:ומףדתומבי

ס"שהןוילג=
ל"צ.םריטקהלסיגמב'מג

:ןריטקהו

םינויצותוהגה=
:)ןוילג(]אינתול"צ[]א
תמכח(רתוימ"דבודמ"]ב
:)י"תכבוםיחבזבה"כו,חונמ
רחאחסונל"שרהמבןייע]ג
:לעצראוו,אמוש]ד:)ןוילג(
ע"רהילעמשיכהד]ה
ש"יע,)ןוילג(א"שרהמל"צכ
ףיסוהלשי]ו:א"שרהמב
יברלשונבלאעמשי

:)ש"שר(

י"שריטוקיל=
לצא.םדלטבמםדןיא
.].טעםיחבז[יוסיכלצאוהקירז
אלהדוהייברלונימבןימד
לכ'פבהלןנתןמקלוליטב
).חעףד(וברעתנשםיחבזה
ךותלהפיט'יפאו.]א"עהלםש[
.]:זעםש[הקירזלרשכלודגילכ
.הרזעהתאןיקקופהמל
םימדהאציאלשםיחספיברעב
םש[ןורדקלחנלהמאהךרד
םש[טיטב.ןישטשוטמ.].הל
ןאכ.ותדמכודמ.]ב"עחי
םינהכתנותכאהישךדמיל
אלותוררגנאלותמוקתדמל
םיחבזבןנירמאיכהותוקלוסמ
.]ב"עגכאמוי[).חיףד(
.שבכלןירביאתכלוהב
ןרהאינבלאוהחבשינתקדאה
רמאקםירבאתכלוהב'וכ
יכיהםדתכלוהבוךירפןמקלו
ואלד.].הלםיחבז[ילזא
ד"סאקד.איההדובע
היולתהרפכהלכדןויכדאתשה
הוהםיבלחרטקהדג"עאםדב
אלאהימוהדידהכלוההדובע
.]א"עדקןיבוריע[בישח
לכהתאןהכהבירקהו
תכלוהוזהחבזמה
וליאד.שבכלםירבא
ארקבביתכאידהבהרטקה
.].איהגיגח[החבזמהריטקהו
םיערכהוברקהוארקדאשיר
םירבאבאמלאםימבץחרי
הנוהכיעבדמוארקיעתשמק
ןיבוריע[איההדובעהנימעמש
םיצעתכלוהבאלא.].דק
ביתכדןהכיאהד.הכרעמל
ךחרכלעםירבאתכלוהב
יאדיעבתרחאהכלוהיטועמל
אהדךירטציאאלהיפוגל
תוצמךליאוהלבקמןניעמשא
.]א"עזכאמוי[הנוהכ
ןיהובגתואבטציא.יבטציאא
ןיצצוחןניאוםינבאןינבםשויה
.].הלםיחבז[ןההפצרהןמד
הוההיפוגאוהוטא
וטא'יסרגאלו.והלרטקמ
אסריגו,והלריטקמסגמב
תכסמבוןאכאיהתשבושמ
תכסמבו):הסףד(םיחספ
הוהריפשד,).וטףד(הטוס
סיגמבןנתנינתימלךייש
ןתואהלעמסיגמבדןריטקהו
אבוטןנינתהיתווכדדחבזמל
תרשילכבוריטקמוהלעמ
הלעמ):דיףדהטוס(
.).וכתוחנמ(וניימהבוריטקמו
ג"עןריטקהלאמיא
ןריטקהלסגמלןנתנ.חבזמה
זסאמוי[ןנמזעיגישכחבזמלוב
.ותאבהוותבכרה.]ב"ע
רמאקתבשבאבהחספב
ופיתכלעוביכרהלותבכרה
ץוחמואיבהלואר"הרב

.]א"עבצןמקל[אוהןנברדתובשוחספדיבעאלו.תבשהתאהחודהניאו.].טסןמקל[ודיבהנריבעיאמשהריזגהאזהבאכיאתובשתריזגיאמו.תובשםושמאיהו'וכוחיכותהאזה.]א"עגקןיבוריע[םוחתל
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