
.אעםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

aִLְתַעNִיֵלְוהָחְמkִָמ;אMeיֵוָה,הָגיִגֲחםcָרָב
LֶaְחBלָכְוא)א,הָבcָרָבLֶaְחBניֵאהָבBaֶָאאlָא
Cַאָתיִיָהְו')א,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵל.ןיelִחַהןִמ
Nַָרְל)ב,'ַחֵמaBרֲחַאָהט"ייֵליֵלתBְלןNִהָחְמ,
אlֶָאBניֵאBא,ןBרֲחַאָהט"ייֵליֵלרֵמBאהzַָא
'Cַא'רַמBלדeמְלzַ,ןLBאִרָהבBטםBייֵליֵל
)Nִָמ,ואָל,ט"מ;קַלָח)ג)ַחֵמMeםcְלןיֵאB
aַnִֶיהNְאָל.חַמ,kִָתיִאָרהָמ)ד,אָמְעַטיֵנָתְד
יֵליֵלאיִצBהְלeןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְל
בBטםBייֵליֵליִנֲאהaְֶרַמ,ןLBאִרבBטםBי
יֵליֵליִנֲאאיִצBמe,ויָנָפְלהָחְמLֶiֵLNִןBרֲחַאָה
בַרביִתֵמ.ויָנָפְלהָחְמNִןיֵאLֶןLBאִרבBטםBי
םMeִמaָdאֵצBי,רNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲח)ה,ףֵסBי
NִיןיֵאְוהָחְמBאֵצaָdִמMeַא;הָגיִגֲחםnַיא,
רַמָא.אkָיֵלְוהָחְמNִתַעaִLְהָחיִבְזןַניֵעaָאָה
בַררַמָא.dָטָחeLְבkֵיִעLֶןיִבָארaַיִדיִאבַר
,יִכָהאָמיzֵאָליִאcְ,אָרzַaְְסִמיnֵַניִכָהיMִַא
ןaֶ,אָמיzֵןd,aֶָליֵנָתָקןאַמאָתיִנְתַמאָה
zֵאָהאָמיtָָלהָלְסdaְביִתֵמ.מ"ש,הָניִל
תַרְמָאיִאְו;הָנֹמLְהָחְמOִַהְולlֵַהַה)ו,אָבָר
aָהָחיִבְזןַניֵעaִLְתַעNִַסןיִנְמִזאָה,הָחְמbִןיִאי
cְַמאָלLְkַָלתַחdֶאlָאLִהָעְב,kְגBןLֶט"ילָח
בַרdcְיֵרaְאָנeהר"א.תaַMַaָתBיְהִלןLBאִרָה
אָבָררַמָא.םיִלָגְרָהיֵריִעBaִNְחNַnְְמ,הָדeהְי
LְzֵיzְLeבBתaַcָאָדֲח,רָב,cִNְםיִלָגְרָהיֵריִע
יַחaְהָחְמNְִו,ןיִלָכֱאֶנןיֵאיִלָצ,ןיִלָכֱאֶניַח
הaַnֶלֵאָרNְִיְו,ןיִלְכBאםיִנֲהkֹ,דBעְו.אkָיֵל
Nְֶא.םיִחֵמlָר"אאtָtְָמ,אNַnְחBaִסְכeת
,רָזָעְלֶאר"אןיִבָראָתֲאיkִ.ןLָָיןִיַיְוהiִָקְנ
ןֶהaָאֵצBיבBטםBיבֶרֶעֵמןָטָחLֶMְםיִמָלLְב
.הָגיִגֲחםMeִמןֶהaָאֵצBיןיֵאְוהָחְמNִםMeִמ
תַעaִLְהָחיִבְזןַניֵעaָאָלג,הָחְמNִםMeִמאֵצBי
Nְִו.הָחְמGִמאMeיֵוָה,הָגיִגֲחםcָרָב
LֶaְחBלָכְו,הָבcָרָבLֶaְחBניֵאהָבBaֶָאאlָא
,הָחְמNְִלןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְל,'ַחֵמCNַָאָתיִיָהְו',יִביִתיֵמ.ןיelִחַהןִמ
בBטםBייֵליֵלתaBַרְלאlֶָאBניֵאBאןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְלרֵמBאהzַָא
הBaַnֶלןיֵאcְםMeִמואָל,אָמְעַטיאַמ;קַלָח'Cַא'רַמBלדeמְלzַ,ןLBאִרָה
יֵליֵלאיִצBהְלeןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְלָתיִאָרהָמ,אָיְנַתְדkִ,אָל.חַמNְִי
,ויָנָפְלהָחְמLֶiֵLNִןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵליִנֲאהaְֶרַמ,ןLBאִרָהבBטםBי
eמBייֵליֵליִנֲאאיִצBטםBאִרָהבLBןLֶןיֵאNִבַררַמָא.ויָנָפְלהָחְמkִָמד,אָנֲהpַןִי
דַעיbִַחבֶלֵחןיִלָיאGְו')ברַמֱאLֶpֶ,הָניִלaְןיִלָסְפLֶpִרNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲחיֵרeמיֵאְל
aֹרֶק',eיִמְסCיֵלdאֵר')גLִאָרְמיֵמְל,'תיcְיאַה'aֹרֶק'aֹאִררֶקLBָלףיִקְתַמ.ןdבַר
'רֶקaֹ'יאַמאָניֵמָאהָוֲה'תיLִאֵר'בַתkָאGאָה,'תיLִאֵר'בַתָכcְאָמְעַט,ףֵסBי
aֹרֶקLֵיִאיִמ,יִנkָיִדיִמאcְָבNָיִארtְיֵלליִסdאֵמBמֵאְואָתְרeרַמָא.אָרְפַצדַעןיִר
dיֵלליִסtְיִארNָָבcְ,הָיְרַזֲעןaֶרָזָעְלֶאיaִַרְל)זחַסtֶיֵרֲהַו,אָלהָמlַָאיaַiֵַאdיֵל
אkָיִאיִמ,dיֵלאָיLְַקאָקיִכָהףֵסBיבַר,אָבָררַמָא.אָרְפַצדַעןיִרeמֵאְותBצֲחֵמ
יאַמ.תיLִאֵריֵעaָןיִרeמיֵאְלאָנֲהkַבַרְו,תיLִאֵריֵעaָאָלרNָָבְלאlezַpִָאcְיִדיִמ
,'רֶקaַֹלןLBאִרָהםaַiBבֶרֶעaָחaְַזzִרLֲֶארaָNַָהןִמןיִלָיאG')ד,אָיְנַתcְ.איִה

דnֵיִל

aִLְתַעNִהָחְמ.aְיBטםBב,LֶהeןַמְזאNִַאָתיִיָהְו':הָחְמCNָאָרְק.'ַחֵמ
'םיִמָיתַעְבELְִלהNֲֶעzַתqekBַהגַח'dיpֵיִמליֵעְלביִתְכcִ,אeהאָריzִַי
eיִמְסCיֵלd'ְוNְָחַמzָaְַחbֶE',רַדֲהַוkְביִת'LִםיִמָיתַעְבzָחBגְוגB'ָתיִיָהְו
תַליִכֲאaַאlֶָאהָחְמNִןיֵאְו.ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְל:'ַחֵמCNַָא
Lְיְו.)חםיִמָלBטםBרֲחַאָהבBןbeיֵפd
Gא,cְאָהzְיֵנְמיִזיֵר'Lִםיִמָיתַעְב'
kְביִתbַaֵיNִהָחְמkִיֵרָפְדLִתי,eִמnֵאָלי
תaBַרְלאlֶָאBניֵאBא:יִניִמLְטיִעnְיִא
יtִלַעףַאְו.ןLBאִרָהבBטםBייֵליֵל
Lְֶרָקןיֵאaָןaַlַדַמְלִנ,הָלְיLֶניִעְטִהB
בBטםBיבֶרֶעֵמםיִמָלLְטBחLְִלבeתkַָה
)ַחֵמC)Nַָא:בBטםBייֵליֵלתַחְמNְִל
יאַמ:)טןיִטeעיִמןיwִַרְוןיkִַאלkָ.קַלָח
ןLBאִריֵליֵלְלאָטeעיִמןָניִוLְַמ.אָמֲעַט
ןַניִרְמָאאָלְו,ןBרֲחַאיֵליֵלְלאָיaeיִרְו
ןיֵאןַניִרְמָאcְםMeִמ,ואָל,אָכtְיִא
ןיִטָחpִLְַהםיִמָלcִLְ,חַמNְִיהBaַnֶל
ןַניֵעָבcְ,איִההָחְמNִואָלבֶרֶעaִָמ
הָחְמLֶiֵLNִ:הָחְמNִתַעaִLְהָחיִבְז
תַגיִגֲח:גָחֶהתBליֵלְותBמְילkָ.ויָנָפְל
dָטָחaְLֶMְףֵסBיבַרcְד"סק.'eכד"י
aְְרַאaָָעהָעNָאָתיִנְתַמאָה:רַמָאָקר.
aֶןzֵָרָמֲאאָמיdליֵעְל,eןֶבְלzֵאָמי
תֶלֶכֱאֶנןיֵארַמָאאָהd,cְָלאָליִסtְיִא
:םיִמָלaִLְ.הָחְמOִַהְו:הָלְיַלָוםBיְלאlֶָא
LֶילָחBטםBבaַMַaָת.eִמaָןיֵאבֶרֶע
הָחְמNִתַעaִLְאָהcְ,טBחLְִללBכָי
aָהבַררַמָא:תיֵעeַו.אָנcִַמיאwְָרaַן
NִיֵלהָחְמkֶָאאlָאLִֶא,הָעְבlָאָהא
BחNַnְְמ,'הָנBמLְהָחְמOִַה'יֵנָתָקְד
aִNְםיִלָגְרָהיֵריִע,Nְַחַהריִעhָתא
הָיָהםBילָכLֶaְ,ןLBאִרaָרeמָאָה
NָריִעaִָמאMֶיִצלaeַחלָכְו,רhָאBת
רaeיִצןaְַרָקלָכְו,תBלָכֱאֶנתBנBציִחַה
םִא.ןיִלָכֱאֶניַח:תLַaָהֶחcBַעeבwַָה
aָלְכָאְלאBaְLַaָתGֶלְכאֹיאpekִיָחםִאי,
cְִלְצןיֵאiָתיBeיִבMeלBcBהֶחLַaָת,
eָבNָןיֵאיַחרkָןאNִעְו:הָחְמBד.
יֵרֲה,יַחרNָָבaְהָחְמLNִֵיcְיnֵַניִהְנ
,םיִנֲהkַֹלאlֶָאתBלָכֱאֶנןיֵאתBאhַָח
:eחְמNְִיהaַnֶלֵאָרNְִיְו,ןיִלְכBאןֵהְו
ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְל
BניֵאBא:גָחֶהיֵליֵלרָאkִLְ.הָחְמNְִל
תַגיִגֲחיֵרeמיֵאְל:תיLִיֵרָפְדe'.kִכאlֶָא
ןַמLֶfְפ"עאְו.הָניִלaְןיִלָסְפLֶpִו"ט
Cיִמְסe:תָרֳחnַָהםBילdkָָרaְNָתַליִכֲא
dיBLaֵרְדB'.eגְו'יֵרkeיaִתיLִאֵר'dיֵל
aֹאִררֶקLBא(ן(:cְָבNָיִארtְיֵלליִסd
הLִMָםBירַבָעְוהָכLְָחMִֶמ.אָתְרeאֵמ
רֶקaֹדַעeרLְְכִיןיִרeמיֵאְו,רNָָע
LִָעהָעְבNָר,cְיִא'aֹרֶק'aֹרֶקLֵיִנ,
aֹרֶקLֶלLִָעהָעְבNָרָזָעְלֶא'ר:רaֶן
רַמָאcְ,):כקףcַ(אָרְתaָקֶרֶפaְ.הָיְרַזֲע
,תBצֲחדַעחַסtֶתַליִכֲאאָתיְיַרBאcְִמ
ג"עא.dיֵלאָיLְַק)ב(יִכָה:אָלeתְו
cְאBִמביִתlְיִתיִרֲחַאאָת:eיִאיִמkָא
תBיְהִלרLְָפֶא)ג(רַמBלkְ.יִדיִמ
ןַניֵזָחןַנֲא,יִנLֵרֶקaֹאָרְקnִַהתeעָמLְַמ
zַpַָקְלִדאָתיִנְתַמְדאnָןcַיִפֲאleָבְלNָר,
Lֶהeמיֵאֵמלַקאeאָל,ןיִרaָאֵריֵעLִתי,
e'רֶקֹב'cִביִתְכaֵיdַמLְיֵלעַמdַתְלpָאaֹאִררֶקLBבַרְו,ןkָאָנֲהaְמיֵאeןיִרcַדְקאָריִמֲחeMָהְיַתeַמאָלLְיֵלעַמd'aֹרֶק'cִביִתְכbַaַהיְיeaֹאִררֶקLBן
aְGאֵר'אLֲִא':'תיLֶרzְִזaַחaָבֶרֶע'.aְַרַאתַגיִגֲחaָָעהָעNָיֵריְיַמר,cְִנLְַהםִעתֶטֶחtֶחַסaָבֶרֶע.cְיֵלאָהkָרַמיֵמְלאaָבֶרֶעLֶילBטםBאִרָהבLBן
:אָרְקרַמָאָקרNָָעהLִMָלBLֶרְקaָ,'רֶקaֹ'יאַהcְ.םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶ]א:kelBםaַiBןָתָטיִחLְאGֲה,'בֶרֶעaָ'יאַמןkֵםִאcְ,אָרְקרַמָאָקBמְצַע

Bא

תBליֵלְלןיcִַהאeהcְא"ָביִרְלהֶאְרִנ.ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלתaBַרְל
םzְֶחַמcְ'eNְאָרְקיאַהcְםMeִמ,יaeיִרCיִרְטְציִאתBרֵחֲא

יnֵַנןַניLְִרcָ,)כהָחְמNִיֵמְלdLַיpֵיִמןַניLְִרָדcְ)י'םיִמָיתַעְבLִ'היֵנְפִל
םָתָהְו,םיִמָיתַעְבLִבָלeלcָLְקaַnִ).גמהekָס(הָבָרֲעַובָלeלקֶרֶפdaְיpֵיִמ

בBטםBייֵליֵלeהיִמe.תBליֵלאGְוםיִמָי
םMeִמ,יֵפְטאיָיaeיִרCיִרְטְציִאןBרֲחַאָה
cִLְלֶגֶריִניִמaִמְצַעיֵנְפBהeא"הְו,)לא
GחְמאֵהְיאeiְָזִלביaBד(ַח(Nִהָחְמ
aְיBםLְצְליִעיִבBֶרCב[Lְיִניִמ,kְמBLֶניֵאB
:הָלְיlַַהCֶרBצְלבBטםBיבֶרֶעaְביeiָחְמ

.ןLBאִרָהט"ייֵליֵלאlֶָאBניֵאBא
,תBליֵלרָאLְיֵטeעַמְלאaָאGְו
:ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלאlֶָא

.חַמNְִיהBaַnֶלןיֵאcְםMeִמואָל
dיֵלקteיzִןkֵםִא,ת"אְו

תַעaִLְהָחיִבְזןַניֵעָבcְאָרְקCָדיִאֵמ
Nִל"יְו.הָחְמcְא"הםָתָהֵמיִאcְאָל
aָהָחיִבְזןַניֵעaִLְתַעNִֶאהָחְמlָא
aַגהָגיִגֲח[LֶילBטםBב,LֶiָכBְללLָָטֳחd
aBaַiBאָכָהלָבֲא,םLֶכָיןיֵאBְללLָָטֳחd
aַlַהָלְיGיִרְטְציִאיִכָהְל,אC'ַאC'טֵעַמְל:

Lֵריtֵ.ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵל
aַweסֵרְטְנ,cַלָבֲא,הָלְיַלאָקוְו

ןַנְתָהcְ,א"ָביִרְלהLֶָקְו.אGיִניִמLְםBי
אkָיֵלְו.'הָנBמLְהָחְמOִַהְולlֵַהַה'
,הָנBמLְיֵנָתָקיִניִמLְליֵלםMeִמרַמיֵמְל
cְיֵלkָאLְמBליֵלהָנBת,cְיליֵלBטםBב
לlֵַהְדאָיְמce,דBעְו.ביLֵָחָקאGןLBאִר
cְיִעwָרBaַiBעְו.םBד,cְיִכtָיֵרCַקְלnָן
תַחLְkַַמאָלcְןיִנְמיִז,אָתיִאםִאְו'
םBיתBיְהִללָחLֶןBגkְ,הָנBמdLְָל
eLריֵפkְיִאְו,'תaַMַaָןLBאִרָהבBט
,אָמְלָעיelֵכְליnֵַניLְֵקיzִסֵרְטְנweַה
cְִכLֶילָחBםLְיִניִמaְדָחֶאaְLַaָזָאת
טBחLְִללַכeייַתָמcְ,הָעְבLִאlֶָאאkָיֵל
יִאcְ,תLַaָיֵאָצBמאeהLֶיִניִמLְליֵלְל
LָטיֵחaְבֶרֶעLַaָיִאתtַָלאָלְסd.ְלִהkָC
ןBרֲחַאָהבBטםBייֵליֵלLcְֵרָפְלהֶאְרִנ

:םaַiBה"הcְ,אָקוְוcַואָל

ןיִלָסְפLֶpִהָגיִגֲחיֵרeמיֵאְלןִיpִַמ
aְהָניִל,LֶpְֶורַמֱאGןיִלָיא

:ןיִרeמיֵאלָכaְאָקְפָנאָכָהֵמ.'eכ
דnֵיִל
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טפשמןיע
הוצמרנ

השעמ'להמז"טפ'יימאגל
:וטהכלהתונברק

תוכלהמב"פ'יימבדל
:איהכלההגיגח

:ביהכלהםשגהל
פ"קתוכלהמא"פ'יימדול

:חמשןיואלגמסזהכלה

=
לאננחוניבר
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אלוהעבשםימיתעבש
.חמשךאתייהוביתכוהנומש
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םלשהרואהרות

ָיְיַלגֹחzָםיִמָיתַעְבLִ)א
רַחְבִירLֲֶאםBקEaַnָיֶהGֱא
לָכEaְיֶהGֱאָיְיEְכֶרָבְייkִָיְי
zְבeְתָאEeיֶדָיהֵֹשֲעַמלֹכְבE

:ַחֵמָֹשCַאָתיִיָהְו
]וט,זטםירבד[

םcַץֵמָחלַעחaְַזִתאG)ב
דַעיbִַחבֶלֵחןיִלָיאGְויִחְבִז
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לָכaְרֹאְֹשEְלהֶאָרֵיאGְו)ד
bְְלֻבELְִוםיִמָיתַעְבGןיִלָיא
חaְַזzִרLֲֶארָֹשaַָהןִמ
aָבֶרֶעaַiBאִרָהםLBַלןaֹרֶק:

]ד,זטםירבד[
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :אע

םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל
,הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאBניֵאBא;דָחֶאהָלְיַלְו
kְLֶהeאאBארֵמ('aַiBאִרָהםLBן)ַלaֹיֵרֲה,)]א'רֶק
aֹרֶקLֵמָאיִנeא;רBניֵאBֶאlָאaֹאִררֶקLBן,
eַקְמיִנֲאהָמiֵַההָגיִגֲחםיpִֶלתֶלֶכֱאLְםיִמָייֵנ
]בaBרֵמBאאeהfB.kְLִֶמץeח,דָחֶאהָלְיַלְו
ד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל'הָבָדְנBארֶדֶנםִא')ב
LֶpִֶלתֶלֶכֱאLְרַמרַמָא.דָחֶאהָלְיַלְוםיִמָייֵנ,
אeהkְLֶתַרְמָאאָה,ןLBאִררֶקaֹאlֶָאBניֵאBא
יִנLֵרֶקaֹיֵרֲה)]א'רֶקaַֹל(ןLBאִרָהםaַiB'רֵמBא
תBגיִגֲחיaִLְzֵאlֶָאBניֵאBא,ק"ה.רeמָא
תַגיִגֲחתַחַאְוד"יתַגיִגֲחתַחַא,רaֵַדְמבeתkַָה
אlֶָארַמָארַדֲה;dָרְקָבְלBזְוdָרְקָבְלBזְו,ו"ט
cְַההָגיִגֲחל"יקpִֶלתֶלֶכֱאLְהָלְיַלְוםיִמָייֵנ
יִא,יאַמaְ'הָבָדְנBארֶדֶנםִא'כ"א,דָחֶא
יִא,הָלְיַלָוםBיaָdביִתkְאָהד"יתַגיִגֲח
אlֶָא,הָלְיַלָוםBיaָdביִתkְאָהו"טתַגיִגֲח
תַגיִגֲחַלאָרְקdיCkelְֵיאַהְו,ו"טתַגיִגֲחַליאַה
םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל,ד"י
ןLBאִרָהםaַiB'ביִתְכcִאָמְעַט.דָחֶאהָלְיַלְו
אָכיֵהלkָאָה,יִנLֵרֶקaֹ,'רֶקaֹ'יאַמcְ,'רֶקaַֹל
cִביִתְכ'aֹאָמָתְס'רֶק,aֹאִררֶקLBג"עאְו,ן
cְאָלkְבִתaֵיd'אֵרLִַה'ינתמ:'תיtֶחַס
LֶMְטָחBLֶHִלאLְמBaַMַaַָח,תiָויָלָעבי
םLְֵלןָטָחLֶMְםיִחָבfְַהלkָרָאeLְא.תאhַָח
tֶאְרןָניֵאםִא,חַסeַח,ןיִיiָאְרםִאְו;ביeןיִי
ַעBLֻהְייaִַרְו,תאhַָחביiֵַחְמרֶזֶעיִלֱאיaִַר,ןֵה
אeהLֶחַסtֶַהםִאהָמ,רֶזֶעיִלֱא'רל"א.רֵטtBב
םיִחָבְז,ביiַָחBמLְתֶאהpָיB,kְLֶMִמLְִלרezָמ
LֶסֲאןֵהeִלןיִרLְןָמ,kְLֶMִיpָתֶאהLְניֵאןָמB
cִןיLֶiְַחאֵהiָהְי'רל"א.ביBLַֻע,Gםִא,א

ל"א.רnezַָהרָבaַcָןpָיLֶMִםיִחָבaַfְרַמאzֹ,רeסָארָבָדeaְהpָיLֶMִחַסzָaַtְֶרַמָא
'רל"א.ביiַָחןָמLְִלטֵחMBַהְוןָמLְִלןיִרezָמןֵהe,LֶחיִכBירaeיִציֵרeמיֵאגא"ר
ןיֵאLֶחַסaַtֶרַמאzֹ,הָבְצִקןֶהָלLֶiֵLרaeיִציֵרeמיֵאzָaְְרַמָאםִא,אG,ַעBLֻהְי
BטָחLְד.רeטtָרaeיִציֵרeמיֵאםLְֵלטֵחMBַהףַא,רֵמBאריִאֵמיaִַר.הָבְצִקBל
LֶHאְלאBְוויָלְכLֶHנְמִלאeַחןיִאֵמְטִלְו,ןיִלֵרֲעַל,וָיiָאְל.ביBְוויָלְכMֶHאְלאBויָלְכ,
אָצְמִנְוBטָחLְ.רeטtָ,ןיִרBהְטִלְוןיִאֵמְטִל,םיִלֵרֲעַלְוןיִלeמִל,וָיeנְמִלאLֶHְווָיeנְמִל
aַמלַעeַח,םiָה)א.ביLְטָחBהָפיֵרְטאָצְמִנְוaַqֵרֶת,tָטeר.LְטָחBנְוBעַדLֶnָLְכe
'מג:תLeְרaִטַחLֶMָיֵנtְִמ,רeטe,tָאְמְטBLֶpִאeתBLֶnֵאםָדָיתֶאםיִלָעaְַה

aְיאַמ

:רַמָאָקו"טלBLֶרְקaָ,'רֶקaֹ'יאַהcְ.הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאBניֵאBא]ג
kְLֶהeאאBרֵמ'aַiBאִרָהםLBַל(ןaִֹמ.)'רֶקkְלָלcְתֶלֶכֱאֶנkָילBאִרָהםLBן
LֶילBטםBַל'רַמָאָקְו,בaֹרֶק'cְGדַעןיִלָתאaֹרֶקLֵא:יִנBניֵאBֶאlָא
aֹאִררֶקLBַקְל.ןnֵיdtָיֵרCיִכיֵהzִיqַַאקcְַעzִרַמיֵמְלןיzeתַרְמָאאָה,]ד

'aַiBאִרָהםLBַל'ְו,דַח'ןaֹרֶק'zְיֵר:
eַקְמיִנֲאהָמiֵַההָגיִגֲחםיpִֶלתֶלֶכֱאLְיֵנ
Lֵיcְאָניִרֲחַאאָרwְִמןָלאָקְפָנcְ.םיִמָי
ןnַָקְלe,םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאֶנהָגיִגֲח
יִנֲאהָגיִגֲחBזיֵאְבe,ןַחLְkְַאאָכיֵהLֵרָפְמ
:fBִמץeחתBגיִגֲחרָאd,aִLְָמיiְַקְמ
kְLֶהeאאBרֶדֶנםִא'רֵמ'.aַתַליִכֲא
LְםיִמָלLְארֶדֶנםִא',םיִמָייֵנBהָבָדְנ
BחְבִזתֶאBביִרְקַהםBיB,aְנaְָרָקחַבֶז
םיִמָייֵנLְיֵרֲה,רֵמBגְו'תָרֳחnִָמeלֵכָאֵי
בzְַכיִמְלdיֵלהָוֲהַו,םיִיַתְניLֶaֵהָלְיַלָו
,יִלהnָָלרֶדֶנ'םִא','הָבָדְנe)א(רֶדֶנ'
יֵנLְתַליִכֲאַלהָבBחיֵמְלLַףַאהaָיִר
.'eכד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל:םיִמָי
.dיֵלעַמLְzְיִמיאַמLaְֵרָפְמןnַָקְלe)ב(
רַדֲהַו,אָתיִנְתַמְלdָלLֵרָפְמאLְzַָהְו
יֵעaָאָלרNָָבְלאpַָתdcְיzְֵפַקְתַאקיqִַא
םBיְלאlֶָאBניֵאBארַמָאָקיִכָה:תיLִאֵר
ןLBאִרָהםaַiB'בַתָכcְיאַהְו,הָלְיַלָו
יLְzִֵבe',איִהיִתיִרֲחַאאָתlְיִמ'רֶקaBַל
הָעaְָרַאתַגיִגֲח,בeתkַָהרaֶיcִתBגיִגֲח
BזְוdָרְקָבְלBז,רNָָעהMִָמֲחַורNָָע
ןיִלָיאG',אָרְקעַמLְַמיִכָהְו,'dָרְקָבְל
חaְַזzִרLֲֶא'ד"יתַגיִגֲח'רaְNִַמ
aָבֶרֶע',eָרְקָבְלהָניִלםָתְסdַמLְעַמ,
eאֵמBָתdLֶzְִזaַח'aַiBאִרָהםLBן',
cְניְיַהeִמֲחתַגיִגֲחMָָעהNָר,Gןיִלָיא
.רַמָארַדֲה:רNָָעהLִMָלLֶ'רֶקaBַל'
zַpָא,'eַקְמיִנֲאהָמiֵַההָגיִגֲחםיpֶתֶלֶכֱא
Bזיֵאaְ,רַמBלfB',kְִמץeחםיִמָייֵנLְִל
רLֲֶאתֶאםיiֵַקְמיִנֲאfBִמץeחהָגיִגֲח
יֵרֲה,םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶאֵצBמיִנֲא
,אֵצBמיִנֲאןָכיֵהְו,ןkelָתֶאָתיוֵוLְִה
'kְLֶהeאאBיִתאָצָמיֵרֲה'רֶדֶנםִארֵמ
LֶiֵLִלתֶלֶכֱאֶנהָגיִגֲחLְזיֵאְו,םיִמָייֵנB
'ד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל'Cיָחְרkָלַע,איִה
יnֵַניִאCיָחְרkָלַעcְ,דnֵיִלCַאיֵהְו.'eכ
,dיֵלתיLַeְֵמו"טתַגיִגֲחaַ'רֶדֶנםִא'
cְיִקlָא,cְָניֵאdaַָהםִעהָאtֶחַס,
LָתַעְמaָdאָהיִמcְִלתֶלֶכֱאֶנLְםיִמָייֵנ,
e'aַiBאִרָהםLBַלןaֹלַע'רֶקkָיָחְרCואָל
חaְַזzִרLֲֶא'ַאאlֶָא,יֵאָקו"טתַגיִגֲחַא
aָיִלְו,'בֶרֶעnֵדLֶzֶֹלְכאpָהkָילBם
תַגיִגֲחַליאַה:יִנLֵרֶקaֹדַעןLBאִרָה
Cְיאַהְו:'רֶדֶנםִא'.רNָָעהMִָמֲח
kelֵיd.'eַבiBאִרָהםLBן',kִיֵרָפְדLִתי:
LֵרָפְמאLְzַָה.'eכביִתְכcִאָמֲעַטְו

רNָָבְבcִג"עאְו,ןLBאִררֶקaֹ'רֶקaֹ'אָניֵמָאהָוֲה,יֵרzְעַמLְַמcְ'רֶקaַֹלןLBאִרָהםaַiB'ביִתkְאָליִא,תיLִאֵריֵעaָאGרNָָבְלאlezַpָיִאd,cְיzְֵפַקְתַא
BטָחLֶMְחַסtֶַה'ינתמ:BLaָdרcְיִתיִרֲחַאאָתlְיִמ,אָרְקeהְניִכְמַסcְיאַהְו.תיLִאֵריֵעaָאָלcְ'יbִַחבֶלֵח'יbַaֵביִתְכcִ'רֶקaֹ'ןLֶkֵלָכְו,ליִקcְ,יֵאָק
aַMַaָתLֶHִלאLְמB.eבָסְכeר,kְLֵםLֶnezִָלרLְמB,kָCמezָרLֶHִלאLְמB:ַחiַָחביhָתא.LֶיִחlֵלLַaָתaְLBאְרןָניֵאםִא:גֵגeַל.ןיִיtֶחַס,kְגBא,לֶגֵעןB
הֶעBטואָליאַהcְ,תaְLַaָחַסtֶםLְֵלםיִרֵחֲאטBחLְִלרLֶnezָרeבָסBkְא,תnֶpeLַaִָמהָמְלֶעֶנםִאתאhַָחויָלָעביiַָח,הָבֵקְנBא,םיִנLָיLְzֵןaֶלִיַא
aִההָוְצִמרַבְדeא,cְַהkֹילBןיִעְדLֶהֶזןיֵאkָLֵַלרtֶאְרםִאְו:חַסeןֵהןיִי.kְגBןLֶהeאNֶהaֶןLָהָנLֶלLְםיִמָלLֶMְטָחBְלLֵםtֶחַס,cְִמzBCLֶhָרeד
eהָבeִללLְחBטtִחְסBהָעָטaְָו,הֶזGְזִנאkַרLְֶקִהcִיLBַחְמרֶזֶעיִלֱא'ר:רֵחַארָבָדְלiֵַחביhָפ"עא.תאLֶhָהָעaִַרְו:הָוְצִמרַבְדaִהְייBLַֻעtBרֵט.
cְהָעָטרַבָסָקaִָעְוהָוְצִמרַבְדNָהָוְצִמהkָלcְהetָטeִחֵמרieַחבhָתאLֶaָd,ָעהֶזְוNָהָוְצִמה,Lְֶרָקביִרְקִהaַָהלָכְו,ןfְםיִחָבLֶpְִזaְחeLֶHִלאLְןָמ
kְLֵבןיִרי(,ַהףַאְוpִLְְלןיִטָחLֵַהםtֶהְי'רחַסBLְֻכַמַעLִהְלריe,aְקֶרֶפzִָנדיִמLְטָח)cַםִאהָמ:):בסףtֶחַסLֶnezְָלרLָטֳחBaְLַaִָלתLְמB,Lִיpָתֶאה
LְמBמBיִלתיֵדcְַחiַָחביhָתא,kִליֵעְליֵנָתָקְד:LֶMִיpָהaְסָאָהרָבָדeר.LֶMְטָחBְלLְֵרָקםaָנBםיִרֵחֲאתLֶסֲאeְלןיִרLָןָטֳחaְLַaָת:LֶMִיpָןaְַהרָבָדnezָר.
LֶMְְלןָטָחLֵםtֶחַסLֶnezְָלרLָטֳחBaְLַaָמיֵא:תeיִציֵרaeְרָק.רaָנBמֲאָהתeןיִרaְיִצaeרaְLַaָת,kְגBןzְןיִדיִמeמeי,ןיִפָסBחיִכe,LֶnezְָלןיִרLִָלןָטֳחLְןָמ,
ןיֵאLֶאeהַעֵדBידיִמzַָהטַחLֶpִLְןָויֵכְו,ןָתָטיִחaִLְןיִקeסֲעהaְֵרַהםיִרֵחֲאהֶאBרBניֵאLֶ.הָבְצִקןֶהָלLֶiֵL:ביiַָחתaְLַaָןָמLְִלםיִחָבְזרָאLְטֵחMBַהְו
הֶאBראeהיֵרֲהַו,CָכְלןיִכיִרְצלkַֹהLֶ.הָבְצִקBלןיֵאLֶחַסaַtֶרַמאzֹ:רָבaַcָתBעְטִלBלהָיָהאָלcְ,גֵגLBאlֶָאהֶעBטהֶזןיֵאkָCְלִה,דBעטBחLְִלCיִרָצ
BטָחeLְחַסtֶאeהLֶרeבָסְכeהָרָזֲעaָדֵמBעהֶזחַבֶזאָצָמeרָבBkְחְסtִאeהטַחleLָיִפֲאַו,הָוְצaַnִקqֵַעְתִהְלדeרָטְוCָכaְןיִקְסBעהaְֵרַהםיִרֵחֲא)תֶא(
BטָחLְ:רeטtָ,רaeיִציֵרeמיֵאםLְֵלהָנLָתBתLַaְלkָםיִרֵחֲאטֵחMBַה.רֵמBאריִאֵמ'ר:אeההָוְצִמרַבְדaִהֶעBטkָCְלִה,kָCלַעהָעָטְו,אeהLֶיִמםLְֵל
aְLַaָתLֶHאְלאBויָלְכ.cְחַסֶפtָסeהלeִמהָמְלֶעֶנְו,אnֶpeLַaָא,תBkְבָסeרLֶkָLֵר:LֶHאְלאBחְל.ויָלְכBהֶלeַח:)גןֵקָזְלiַָח.ביhָתא,cְיִנאָלzְהָנ
אGןיִלְכBאתָצְקִמcְ).אסףcַ(טָחLְִנדיִמָתaְןַנְתִדkְ,אeהרkָLֵחַסtֶאָהcְ.רeטe'tָכְוויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל:BזהָטיִחLְלֶצֵאתLַaָתBחcָיִל
tָיִלְס:LְטָחBאָצְמִנְוaַמלַעeַחםiָבי.cְLBהגֵגeְואGנָאאeס,cַיֵלהָוֲהdַבְלweיֵרd:LֶnָLְכeַהaְִמ.םָדָיתֶאםיִלָעnֶpeקBםֶדLְנְמִנְו,הָטיִחeלַע
'מג:kָCלַעקcBְבִלBלהָיָהאGְו,ןLֶkֵַעֵדBיהָיָהאcְG,אeהסeנָאLֶ.רeטB:tָלְצֶאתLַaָתBחcָיִלהָנzְיִנאGויLְָכַעe.cְאְמְטBLֶpִאeתBLֶnֵא:רֵחַא

יִא

dַמיzֵ.דָחֶאהָלְיַלָוםיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶד"יתַגיִגֲחלַעדnֵיִל
חַבֶזרNְַבe').ולםיִחָבְז(םיִלeסtְַהלkָקֶרtֶףBסaְאָיְנַתcְ,י"ִרְל

zBתַדLְנְדַמָל,ויָמָלezBהָדLֶpֶיְלתֶלֶכֱאBִמ,הָלְיַלָוםpַַרְלןִיaBתLַריִזָניֵמְל
םיִאaַָהםיִמָלLְ,םָתָהסֵרְטְנLaַweֵריֵפe,'ויָמָלLְל"ת,חַסtֶיֵמְלLְַו
;ד"יתַגיִגֲחeניְיַהחַסtֶתַמֲחֵמ
אpַָתְלcִ,ןאַמkְאָתיְיַרaָאיִהַהאLְzַָהְו
ןֶבְלe,םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאֶנןיzְִעַמLְִד
zֵליֵעְל(אָמיcַַנ).עףnֵיcְיְלתֶלֶכֱאֶנBם
,חַסֶפְלewַLהcְִמdיֵלאָקְפָנהָלְיַלָו
תַדzBחַבֶז'ביִתְכcִִמdיֵלאָקְפָנםָתָהְו
Lְלַע.'ויָמָלkֵי"ִרְלהֶאְרִנןcִLְםיִמָל
eניְיַהםָתָהיֵנָתָקcְחַסtֶתַמֲחֵמםיִאaַָה
אLְzַָהְו.םיִמָלLְבֵרLֶwָחַסtֶַהרַתBמ
הMִָאָהקֶרtֶןnַָקְלcִריLַtִיֵתָא
)cַןַניִרְמָא).טפףcְמBַהרַתtֶלָכֱאֶנחַס
אָרwְִמאָליִאןָלאָנְמe,הָלְיַלָוםBיְל
ןֹרֲהַאתֶאוַצתLַָרָפaְכ"תְבe.םָתָהְד
Lיֵרָדcְ,י"ִרeLריֵפkְאָיְדֶהaְעַמLְַמ
תַדzBחַבֶזרNְַב'cִאָרְקיאַה)דםָתָה
Lְִל'ויָמָלLְַהםיִמָלaָתַמֲחֵמםיִאtֶחַס,
eִדאיִהַהיֵתיְיַמ)היִכָהרַתָבLְְעַמzִןי,
רLֲֶארaָNַָהןִמןיִלָיאG'ִמLיֵרָדְו
zְִזaַחaָגְו'בֶרֶעBרֵמ,aַַההָגיִגֲחaָהָא
יֵנLְִללֵכָאLֶzֵ,רaֵַדְמבeתkַָהחַסtֶַהםִע
עַמLְַמאָמְלַא,דָחֶאהָלְיַלְוםיִמָי
cְיֵריְיַאליֵעְלִדאיִהַהaְמBַהרַתtֶחַס

LֶwָבֵרLְוםיִמָל(:

.ד"יתַגיִגֲחַלאָרְקdיCkelְֵיאַהְו
zֵַמיdַרְלLְaָ"א,kֵןָוי

cְכelֵיdאָרְקaַיֵריְיַאד"יתַגיִגֲח,eיאַמ
'aֹרֶק',aֹרֶקLֵכ"א,יִנzִֵללֵכָאLְיֵנ
dָניֵאLֶעַמLְַמאָרְקcִ,תBליֵליֵנeLְםיִמָי
רֶקaֹליֵללָבֲא,יִנLֵרֶקaֹדַעתֶלֶסְפִנ

Lֵתֶלֶכֱאֶניִנ:

kָאָכיֵהלcְבַתָכaֹאָמָתְסרֶקaֹרֶק
ףBסְבcִ,י"ִרְלdַמיzֵ.ןLBאִר

'רֶקL'aֹיֵרcָ):כקןnַָקְל(םיִחָסtְיֵבְרַע
aֹרֶקLֵלַעףַאיִנbַבcִאָמָתְסביִתְכ:

Lָתַעְמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוגגש'להמב"פ'יימבאזל
תוכלהמו"ט'פוביהכלה
:ביהכלהןישדקומהילוספ
תוגגש'להמב"פ'יימגחל

:גיהכלה
:ביהכלהםשדטל
:יהכלהםשהמ

=
לאננחוניבר

רקבייוברלתישאריעב
םינהכתרותבאינתדןושאר
חבזתרשארשבהןמןיליאל
רקבלןושארהםויבברעב
ןילכאנשד"יתגיגחלעדמיל
:'וכדחאהלילוםימיינשל
רקבאלאוניאוארמרמא
אוהשכתרמאאהוןושאר
ירהרקבלןושארהםויברמוא
יכהירמארומאינשרקב
רקבאלאוניאוארמאק
בותכהתוגיגחיתשבוןושאר
רשע'עבראתגיגחדחארבדמ
הרקובלוזוו"טתגיגחדחאו
אלארמארדה.הרקובלוזו
תלכאנההגיגחןנינתדהגיגח
אמינדחאהלילוםימיינשל
םארדנמהניברווזמץוח
תטשפאק]יאמב[אההבדנ
יתרתארקיאהבביתכד
דחאםוילוהייורתותוגיגח
םויבביתכדיאהיאדואלא
אלאאבאלרקבלןושארה
תלכאנשד"יתגיגחלעדמלל
אמעטודחאהלילוםימיינשל
ןושארהםויבאנמחרבתכד
םוילשרקבעמשמדרקובל
םויירחא]אוהש[)ירהש(
אנימאהוה]ה"אלאה[ןושאר
ףאוןושאררקבברקביאמ
תישארביתכאלדבגלע
לבא.אנהכברלאישקו
חספתמחמםיאבהםימלש
דחאםוילאלאןילכאנןיא
רשבוםינהכתרותבאינתד
הזירהוימלשתדותחבז
ןילכאנאהישדמללאב
אלאילןיאדחאםויל
ונברקל"תןינמהמחלהדות
תורומתותודלוהתוברלןינמו
תוברלןינמורשבול"ת
ןינמוחבזל"תםשאותאטח
םימלשוריזנימלשתוברל
ל"תחספהתמחמםיאבה
חספה'ינתמ:וימלש
חספםשלאלשוטחשש
תבשבםימלשםשלוא
.'וכתאטחוילעבייח

].בעףדלךיישןאכמ[

שרפמורקועבאנמיקוא
םשלאלאוטחושוניא
אפיסינתקדיאהו.םימלש
ןטחששםיחבזהלכראשו
תויהללחשתבשבחספםשל
חספלןייוארןניאםאד"יב
םירכזואתובקנויהשןוגכ
ןיוארםאובייחםיתנשינב
תאטחבייחמרזעילא'רןה
אנמיקוא.רטופעשוהייברו
לשחבזהיכרובסכהעטשב
אצמנוטחוששאוהחספ
הדמעורחאחבזחבזוהעטש
וילעמחספםשרקועבאשיר
אפיסוםימלשםשלטחושו
ל"צ(וניאןנירמאו[.העוטב
רקועבאשירדרמאת)ךיא
רמאןנתהו]העוטבאפיסו
חספהםאהמורזעילאיבר
ומצעב]ומצעל[אוהרתומש
חספםשלתבשבוטחושל
ומשהניששינפמאלא
בייחםימלשםשלוטחשו
ןטחושלןירוסאשםיחבזראש
תאהניששכןמשלתבשב
םאובייחאהישןידוניאןמש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.געףדןמקלתופסותןייע[)א
,.בםיחבז)ב,]וטחשה"ד
ב"יפ)ד,.אסףדליעל)ג
ע"ע)ו,ז"הםש)ה,א"ה
.םימלשוה"ד.טםיחבז'סות

ח"בהתוהגה=
רמואאוהשכה"די"שר)א(
:הבדנוארדנבתכימל'וכו
'וכודמילה"דםש)ב(

:יאמבשרפמהימקל

=
םלשהרואהרות

לָכaְרֹאְֹשEְלהֶאָרֵיאGְו)א
bְְלֻבELְִוםיִמָיתַעְבGןיִלָיא
חaְַזzִרLֲֶארָֹשaַָהןִמ
aָבֶרֶעaַiBאִרָהםLBַלןaֹרֶק:

]ד,זטםירבד[

הָבָדְנBארֶדֶנםִאְו)ב
BביִרְקַהםBיBaְנaְָרָקחַבֶז
תָרֳחnִָמeלֵכָאֵיBחְבִזתֶא

:לֵכָאֵיnֶpeִמרָתpBַהְו
]זט,זארקיו[

=
םינויצותוהגה

וקחמר"ופדבל"שרהמ]א
םויב"מד(י"שרבו'מגב
דמללןנישרדדאוה"ןושארה
,ינשרקבונייהד"רקבל"לע
"וב"תבית]ב:)י"שר'יע
ס"קדןייעו,י"תכבאתיל
וניאסופדהןושלש)התוא(
ייונישןינעבש"יעו,ללכןוגה
י"שררוביד]ג:תואחסונה
:א"עבספדנןאכלךיישה

:יכהרמימלי"תכב]ד

י"שריטוקיל=
ןקזלוהלוחל.וילכואלאלש
ובןיאותיזכלוכאלןילוכיןיאש
אלשו.ןהאלאםירחאןייונמ
וזהרובחוילעונמינ.ויונמל
.תרחאהרובחםשלוטחשו
ויחאותמשלארשי.ןילרעל
ןילוספןהוהלימתמחמ
לרעלכביתכדחספלוכאלמ
.)חמ,ביתומש(ובלכאיאל
םישדקבםירוסאימנ.ןיאמטו
.].סליעל[ןתליכאלעןהתרכבו
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