
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְגפםיִחָס.

ג"היראָיְנַתcְ)א.יִליִלbְַהי"רףַאףיִסBמהaַָר
םיִרָפaְאlֶָארaֵַדְמBניֵאkelBןָיְנִעָהלkָ,רֵמBא
ףBרNְִל,ןיִפָרpִNְַהםיִריִעNְִבeםיִפָרpִNְַה
tְסeַאןֶהיֵלaֵַהתיaִיִלְוהָריzֵןGֲעַתאNֶלַעה
יַנְפִלdָמcָסַנְכLֶpִתאhַָח,Bלeרְמָא.ןָתָליִכֲא
תֶאאָבeהאGןֵה')א,ןֶהָלרַמָא.ןִיpִַמםיִנְפִלְו
cָָמdַהלֶאwֶֹדLtְִמ,'הָמיִנkְלָלcְקיֵפָניִא
ןָנָחBייaִַרְו.הָפיֵרd,aִNְָמcָליֵיָענ"א,יִהיִא
םיִלָעaְ,איִהאָתlְיִמאָדֲחרNָָבeםcָ,רַבָס
תBמָצֲעָהא)ב'ינתמ:איִהיִתיִרֲחַאאָתlְִמ
ז"טלָח.רNָָעהeaְLִMָפְרOִָירָתpBַהְוןיִדיbִַהְו
ןיִחcBןָניֵאLֶיִפְל,ז"יeaְפְרOִָי,תaַMַaָתBיְהִל
GַהתֶאאMַaְָותGבַררַמָא'מג:ט"יתֶאא
םיLִָדָקתBמְצַעב)ג,קָחְצִיר"אedַבֲארaַיִרָמ
LֶMִיnְLeנBַטְמרָתnְַהתֶאןיִאiָה,םִיַדBליִא
עיiַַסְמאָמיֵנ.רeסָאָהרָבָדְלסיִסaָהNֲָעַנְו
;ז"טְלeפְרOִָירָתpBַהְוםיִדיbִַהְותBמָצֲעָה)ד,dיֵל
,ַחBמeהaְתיֵלcְאָמיֵליִא,ד"התBמָצֲעיֵנָה
תיִאcְאָטיtְLִאlֶָא.eהְניLְcִִנ,הָפיֵרaִNְהnָָל
aְהeמBתַרְמָאיִא,ַחaִLְאָמָלLִיneLנBרָת
אlֶָא.הָפיֵרNְיֵעaָיִכָהְלeטְמַא,איִהאָתlְיִמ
,איִהאָתlְיִמואָלרָתBנneLיLִתַרְמָאיִא
ַחBמְלdֵצְלְחַנְוeהְניִרaְְתִנ,הָפיֵרeNְהְלהָמְל
cִהְדיeִנְוNְיֵפְרd,ִנְוLְcִהְניeהְדיִדְלe.ֶאlָואָלא
LְיִמעַמpָdLִיneLנBיִמרָתlְיִרְמָא.איִהאָת,
ואָלרָתBנneLיCLִָלאָמיֵאםָלBעְל,אָל
.לeסָפleaְיִפֲאַו,רLֵָכB',aְב')ברַבָסָקְו,אָתlְיִמ
ריִתnBַהלָבֲאןַנzְ)האָהְו,ד"סלeסָפleaְיִפֲא
aַhָהBַהְורMBרֵבaַhָניֵאאֵמBסBְרַאָהתֶאגֵפaָםיִע.
,רkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהLֶןאkָג,אָיLְַקאָל
kָןאLֶHלהָתְיָהאBLְַהתַעkBLֶר.eןאַמzַpָא
cְLָיֵליֵנdaֵןיLֶלהָתְיָהBLְַהתַעkBLְֶלרGא
,איִהבֹקֲעַייaִַר,רkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה
cְםֶצֶעְו')ב,אָיְנַתGִתאLְaְרeבB',ב')וB',aְָכLֵר
תַעBLְלהָתְיָה)ז,רֵמBאבֹקֲעַייaִַר.לeסָפaְאGְו
,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמLaBֶילַסְפִנְורkBLֶַה
GלהָתְיָהאBLְַהתַעkBLֶןיֵארaBִמMeם
Lְאש"ר.םֶצֶעָהתַריִבBהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא,רֵמ
לkָד,יֵביִתיֵמ.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא
ץeח,הָפיֵרNְןיִנeעְטןיֵאםיLִָדwֳַהתBמְצַע
תBמָצֲעיֵנָה;הָלzַwַָהיֵנtְִמחַסtֶַהתBמְצַעֵמ
תיִאcְאָטיtְLִאlֶָא,הָפיֵרeNְהְלהָמְל,ַחBמeהaְתיֵלcְאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵה
aְהeמBאָקְלָסיִאְו,ַחcְַעzָCLִיneLנBיִמרָתlְמְצַע,איִהאָתBָדָקתLִםי
ןBגkְןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,קָחְצִירaַןָמְחַנבַררַמָא.הָפיֵרNְןיִנeעְטןיֵאיאnַַא
Lֶnְלֲחןָאָצeמְצַע;ןיִצBָדָקתLִםיcְןיֵאaִָמןֶהMeםLְַק,םֶצֶעָהתַריִבnֵיcְוֱהֶנe
חַסtֶַהתBמְצַע;הָפיֵרeNְעaָאָלְורָתBנneLיeLִוָהאָלְו,eהְניִצְלַחרָתBנ
cְֵיLaִָמןֶהMeםLְרַתָבְל)א(,םֶצֶעָהתַריִבcְוֱהֶנeנBהרָתeהְניִצְלַחְדאe,וָהְוe
ןBגkְןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,רַמָאדיִבְזבַר.הָפיֵרeNְעָבeרָתBנneLיeLִהְל
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)ואָרְקiִַו('dָמcִָמאָבeירLֲֶאתאhַָחלָכְו'BזהLָָרtָלkelB.kָןָיְנִעָהלkָ]א
cְמBָליִקdַרaָןָנaְַמqֶםיִחָבְזתֶכ)cַבפף.(aְַחhָציִחַהתאBהָנLֶסיִנְכִה
cָָמdהֶזְוםיִנְפִלetְסeלLֶlָd,אָנָמֲחַררַמָאָקְו'zִיOָףֵר',tָג"הירגיֵל
eמBיֵקaְַחhַָהתאtְתיִמיִנkְגBןtַםֵלְעֶהרcָרָבLֶיִצלaeֲא'רLֶירeאָב
אG',דֵעBמלֶהֹאלֶאdָתָוְצִמd'kְָמcִָמ
אָל)]בdָרNְָבִבe(,'ףֵרLzִOֵָאaָלֵכָאֵת
dיֵפeגaְביִתkְאָהcְ,אָרְקCיִרְטְציִא
'םיִצֵעלַעBתBאףַרNְָו')דאָרְקiִַו(
אֵצBיaְהָלְסְפִנםִאLֶאlֶָא,רֵמBגְו
eטְבeהָאְמaַָהאkָתeַלְלבnְֶדELֶzִNְֶפְרpָה
aְַהתיֵבaְִוהָריGחאeִלץLְלLָנֲחַמהBת
kְָתָוְצִמd,יִלְוzֵןGֲעַתאNֶָתָליִכֲאלַעהd:
סיִנְכִהLֶהָנBציִחַהתאhַָח,Bלeרְמָא
cָָמdִמםיִנְפִלpְַלןִיE.Lֶאיִהtְסeהָל:
ןֹרֲהַאְלהLֶֹמdיֵלרַמָאcְִמ.ןֶהָלרַמָא
הָפיֵרNְתaַאָבeהאָה,'אָבeהאGןֵה'
.רzְַלַאְלָהeפְרcְNַדֻבֲעריLַtְִו,איִה
eִמcְְדָקג"הירףיֵלָיLֵדיBרBַחֵמתhָתא
cְַנל"סאָמְלַא,ןֹרֲהַאnֵיcְהםִאeאָב
יkִרzְַלַאְלהָפיֵרNְאָיֲעaַתBרBדְלdָמָד
לeסְפcִבbַלַעףַאְו,ןֹרֲהַאcְתאhַָח
רָבcָתַמֲחֵמBלeסְפkִיֵוָהcְ,אeהםcַָה
לeסְפaִל"סיnֵַנה"הcְד"סקְו,רֵחַא
aְםיִלָעcְאָלaָיִעיֵעaeצרeלָבֲא,הָר
תBרcBיִרְבָסdיpֵיִמיִריִמְגאָלcְןָנaַָר
אeהאיִהַהְבe,)חןַניִפְלָיאָלהָעMִָמ
cְהְלרַמָאָקeֹמLֶהcְאיִבֵהםִאecָָמd
תBרBדְללָבֲא,הָפיֵרNְאָיֲעaַםיִנְפִל
aַָגְו,אָניִרֲחַאאָרְקיֵעaֵיִעיaeצרeהָר
אָלcְ.ןָנָחBייaִַרְו:pָdיִמןַניִפְלָיאָליnֵַנ
Cָלרַמָא,eהיְיַדֲהaַג"הירְלdיֵלביLֵָח
eעaָאָלcְםcָלeסְפdaִיֵלתַעְמcְLָיִהְנ
תַעְמLָיִמםיִלָעaְלeסְפaִ,הָרeצרaeיִע
םcָ:הָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרkְיֵאָקdcְיֵל
eָבNָיִמאָדֲחרlְיֵלהֵוָהְו.איִהאָתd
tְסeלBaְגeפBkְיִאleאָמְטִנaָNָר
לBכָיאLֶH.תBמָצֲעָה'ינתמ:Bמְצַע
תַריִבaBLְהָרְסֶאLֶpֶיֵנtְִמןָרְבLְָל
אeהיֵרֲהַו,ַחBמןֶהaָרַתBנְו,םֶצֶעָה
.ןיִדיbִןֵכְו:הָפיֵרNְןeעָטְורָתBנ
eַבbְטאָרָמ(tָיֵרCהְניִלְכיֵנe:ַהְוpBרָת.
aְNַרtֶחַסLֶpִַעְתvְלeaַתָליִכֲאB
elBחאeהLֶ.רNָָעהaְLִMָ:רַתzBיִנְו
LֶמלBפ"עאְו,דֵעLֶpִלַסְפaְבBרֶק
,ט"יBaְפְרNְָליאMַַרןיֵא,ןLBאִר
kְֵרָפְמִדLaַbְמג:)יאָרָמ'LֶMִיnְLe
,pBַמְזִלץeחַחBמןֶהaָרַתLֶpB.רָתBנ
ןיִאnְַטְמ:eלlַָהתBמָצֲעָהeהnְLeיLְִו
eרְזBLֶbָמְצַערָתkַpB.םִיַדiַָהתֶא
קֶרֶפaְםִיַדiַָהתֶאאnֵַטLֶiְםיִמָכֲח
aָאָרְת)cַכקף:(,eַקְלnָןaְןיִקְריִפ)cַף
,kַpB)ב(.סיִסaָ:אָרָמdaַbְָליֵתיְיַמ).הפ
kְְרַתְמִדbְןַניִמaְיֵסיִסd)LְמBקְמ,)לתBם
.יֵמָדיִכיֵהתBמָצֲעיֵנָה:BבBLָמ
cְיִערַמָאָקwָןָרeִחְתlָןָתaִNְהָפיֵר:
בeתkַָהCיִרְצִהאcְG,םֵכיִלLְַי.eהְניLְcִִנ
NְֶאהָפיֵרlָאaְאָרeיִנְוהָליִכֲאַליzBרַת,
kְביִתְכִד)Lָבים('GתאBריִתeִמnֶpeדַע
aֹםִאְו,'רֶקzBריִתe'zִNְפֹרe':cְתיִא
aְהeמBַח.eִמzְִחlִָלןָתNְעהָפיֵרBםיִדְמ,
LֶסָאeְלרLֲָעַנכ"עְוןָרְבNִנןיBְליִה,רָתkָCָחLֵהְלביeaְְנַאtְֵפַניLַהיְיe,וָהאָלְוeaִַהְו'לַלְכpBרָת'cְטְמַא:ןיִתיִנְתַמeיִכָהְלaָעeNְףַא.הָפיֵר
eרLְaְִתאGםֶצֶעְו'ןnַָקְלןַניִרְמָאcְ,הָריִבLְרqeיִאםMeִמןֶהaָןיֵאeלְסְפִנְוeרְתzBיLֶpִןָויkִֵמיֵרֲה.איִהאָתlְיִמואָליִאאlֶָא:BמְצַעַחkַnBתBמָצֲעָה
יbַaֵביִתְכB'cִב',אzַpָיאַה.רַבָסָק:תBמָצֲעָהףBרNְִלחַרBטְוםיִצֵעדיִסְפַיאGְו,dיֵפְרNְיִנְוַחBמְלdיֵלְקLְיִנְו.eהְניִרaְְתיִנ:לeסָפaְאGְורLֵָכB'aְב
Lְעַמְלואָלהָריִבeיֵטtָסeֶא,אָתֲאלlָאאBיֵחְרdcִהאָרְקeָכְו,אLֵףַאְורtָסeלaַnַLְַה:עָמnBריִתaַhָהBלָכְו.רLֶkֵןaַhָסןיֵא:אֵמBַקְל.גֵפnָן
aְֵרָפְמןיִקְריִפLלהָתְיָה:אָמֲעַטBLְַהתַעkBLֶר.kְגBנןBֵי,רָתLaBLְםֶצֶעָהתַריִב:GלהָתְיָהאBLְַהתַעkBLֶר.kְגBןיֵא,הָקיִרְזיֵנְפִלאָמְטִנןaB
אlֶָא,הָפיֵרNְןיִנeעְטןיֵאםיLִָדwֳַהןִמרָתBנתBמְצַעלkָ:םֶצֶעָהתַריִבLְיaֵַגְליִכָהdaְיֵליֵנאcְLָןיִתיִנְתַמcְ.אezַpָהיִנןאַמe:םֶצֶעתַריִבLְםMeִמ
LBםָרְבeמBַהתֶאאיִצnBְוַחNBפְרBeַמLְיִלCמָצֲעָהתֶאBח:תeמְצַעַמץBַהתtֶחַס.LֶכָיןיֵאBְללLִָמןָרְבtְיֵנzַwָםֶצֶע'תַלGִתאLְaְרeבB',ָכיִפְלC
רַמBלkְ,ןיִצeלֲחתBמָצֲעאֵצBמaְאָמְקzBיִמאָתיִנְתַמkelָd.ןיִצeלֲחןָאָצLֶnְ:חַסtֶַהתBמְצַעְל.הָפיֵרeNְהְלהָמְל:ןֶהLֶaַָחBמיֵדְילַעםיִפָרNְִנ
LְבeמץַלֱחֶנְוןיִרBמְצַע:ןֶהֵמַחBָדָקתLִםי.cְמezְָלרLָאָמָתְסןַניִרְמָא,ןָרְבcְיִמlְמאָתֲאאָלאָתBַחcִהְדיeניֵדיִלBרָת,eִמwַnֵיִאהיqeהיְיַרecְתיֵנe
:רָתBנneLיLִןאLkֵָיְו,ש"רkְהָריִבLְרqeיִאdיaֵתיֵלeתe,cְהְניִצְלַחליִסtְיִאcְ.יִכָהרַתָבְל:רָתBנneLיLִןאkָןיֵאְו,eהְניִצְלַחרָתBניֵדיִל

Lֶnְןָאָצ

ןָנָחBייaִַרְוג"הירcְאָמיֵניִכיֵה,ת"אְו.ג"הירףַאףיִסBמהaַָרְו
aֶןaְרBרְמָאהָקecָאָהְו,דָחֶארָבtְסeָלdcְַחhָתאLֶpִסַנְכ

cָָמdניְיַהםיִנְפִלeַרְו,הָקיִרְזיֵנְפִלaִייBןָנָחaֶןaְרBיִריְיַאהָקיִרְזרַחַאהָק,
גיlֵַפְמאָלהaַָרcְל"יְו.dיֵלֲעףיִסBמאָקcְִמ,קיqִַמןָנָחBייaִַרcְאaָיlִַאְו

aֵקןיBהָקיִרְזםֶדaֵהָקיִרְזרַחַאְלןי,kִי
רַמָאָקcְ,ןָנָחBייaִַרגיlֵַפְמאָלcְיִכיֵה

:תֶקBלֲחַמהָקיִרְזרַחַאףַא

.'dָמcָתֶאאָבeהאGןֵה'ןֶהָלרַמָא
tֵֵריLaַweסיֵרְטְנcְַרaָאָלןָנ

aָעeַחֵמףַליֵמְלhָתאcְןֹרֲהַא,cְאָל
ןLkֵֵריMֶtֵהַמe.הָעMִָמתBרcBןַניִרְמָג
GִמאMeםcְַחhָתאcְְלהָיָהןֹרֲהַאLָהָע,
cְאָהNָריִעLֶהָיָהח"רל,kִֵריֵפְדL
aַweאָתיִאןֵכְו,סֵרְטְנaִםיִחָבְזaְקֶרֶפ
ןָנaַָריִרְבָסָקcְאlֶָא,):אקףcַ(םBילeבְט
.ליֵעְלרַמָאְדkִהָתְיָההָעLָתַאָרBה
תַאָרBהCיLַiָליֵעְלcִ,א"LְaַָרְלהLֶָקְו
LָהָעkִַריֵפְדLְzִיcְִמרַבָסָקtְטיֵנeהָאְמ
אָרָבqְִמBeפeגBaְלeסtְיֵוָהcְ,הָפְרNְִנ
סַנְכLֶpִתאhַָחaְאָכָהלָבֲא,דiִָמףֵרOִָי
cָָמdםיִנְפִלcְיֵוָהtְסeלBaְםָד,
eִמqְאָרָבaָיִעיֵעaeצרeהָר,GאLַiָיC
י"ִרְלהֶאְרִנְו.הָתְיָההָעLָתַאָרBה
cְַרaָאָלןָנaָעeַחֵמףַליֵמְלhַןֹרֲהַאתא
הָדBהאGהLֶֹמcְרַמיֵמְלeניִצָמcְםMeִמ
אlֶָאדeבֲעריcְLַtִהָפיֵרOְַהלַע]גןֶהָל
aַnֶהLֶHלָכֲאאeַהלַעלָבֲא,ָהOְהָפיֵר
GהאBןֶהָלהָד,cַיִפֲאleהָיָהkֵן,LֶHא
kַcִןיNְפָרeָהaְGיִעאaeצרeהָר.
ןֹרֲהַאתאhַַחֵמףיֵלָיליֵעְלcִ,הLֶָקְו
NְהָפיֵרaְיBַאיֵאָקְו,אֵצnַןיִתיִנְתcְהָרְבָס
cְLֶניֵאBtְסeלBaְגeפBaָיִעיֵעaeצרeהָר,
אָלeהְניִאְו,יֵסBייaִַרcְןָנaַָרekְניְיַהְו

aָעeַחֵמאָכָהףַליֵמְלhַןֹרֲהַאתא:
אָלְו.לeסָפleaְיִפֲאַורLֵָכB'aְב'

zְִקיLֵיְויBַהאיִצnBי"עַח
beְרַמzָאcְיֵלkָאLְםֶצֶעתַריִב,cְיִאkָא
.)ג(ןnַָקְלןַניִרְמָאְדkִ,עַקְפִיאLLֶnַָחיֵמְל
אָתlְיִמאָחיִרְטאzְָרַמbeי"עיnֵַניִא
דָחֶארֵמBאןBעְמLִיaִַר:דַבֱעיֶמְל
תַריִבLְםMeִמaBןיֵאהֶזדָחֶאְוהֶז
הֶאְרִנְו.ק"תeניְיַהש"רת"אְו.םֶצֶעָה
אaָיlִַאיִגיִלtְש"רְובֹקֲעַייaִַרcְי"ִרְל
'םיLִָנBלהaְֶרַיאcְ'Gאיִהַהיkִ,ק"תְד
cְקֶרֶפkֹןֵהbָדBאיִהַהְו)כ,).אכןיִרְדֶהְנַס(ל
cְןָתָקְזֶחLָלLLָםיִנcְַהתַקְזֶחaָzִםי
אָרqeיִארַתָבְלרeמיֵא:).חכב"ב(
יֵנָתָקcְ'הָלzַwַָהיֵנtְִמ'e.eהְניִצְלַח
aַaָניְיַה,אָתיְיַרecְִמMeםLְםֶצֶעתַריִב
יִכָהְלe,אָרqeיִאםֶדBקeהְניִצְלַחאָל

:רָתBנnְLeיe,cְLִפְרOִָי

nqkzzxend

ôø÷ä'äîùêîùðäè'
q§`̈dz§xEn̈dW¤P̈t§l̈d
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :גפ

Lֶnְִצןָאָצaeִצןיִרaeןיִר,eלֲחןֶהֵמeמְצַע;ןיִצBת
,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמןֶהaָןיֵאcְםיLִָדָק
יֵעaָאָלְוeהְלליֵכָאְוeהְלץיֵלָחהָוֲהeהelְכְל
Nְמְצַע;הָפיֵרBַהתtֶחַסcְֵיLaִָמןֶהMeם
Lְםֶצֶעָהתַריִב,cִהְניִצְלַחְדיֵנָהאָמְליe,eָנָהְלC
רַמָאהָדeהְיר"א.הָפיֵרNְיִעָבeeהְניִצְלַחאָל
,ןַנzְ.ראeַָציֵדיbִִמץeח,רaָNָןיִדיbִַהלkָ,בַר
יֵנָה.ז"טeaְפְרOִָירָתpBַהְוםיִדיbִַהְותBמָצֲעָה
,eהְניִלְכיֵנ,רaָNָיֵדיִגאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵהןיִדיִג
יֵדיbִאָטיtְLִאlֶָא.רָתBנeניְיַהרַתzBיִאcְיִאְו
יִכָהְלeטְמַא,eהְניִנרaָNָאָמָלaִLְא"א,ראeַָצ
aָיֵעNְֶא,הָפיֵרlָואָלתַרְמָאיִאאaָNָר
אָל,אcְָסִחר"א.הָפיֵרeNְהְלהָמְל,eהְניִנ
יaִַרְדאaָיlִַאְוהpָLֶַהדיִגְלאlֶָאאָכְרְצִנ
גֵהBנBניֵא,רֵמBאהָדeהְייaִַראָיְנַתcְ)א,הָדeהְי
אlֶָאְו.ןיִמָילLֶתַעַרְכַמתַעcַַהְו,תַחַאaְאlֶָא
zְִפLBטcְַסteַסְמיֵקtְיֵלאָקdַרְלaִהְייeהָד,
cְְפיִמיִאLָטיtְLִיֵלאָטיd,איִהַהcְיֶהzֵאָרי
dיֵלהָמְל,dיֵיLְcְיִנאָרqeיִאְדdeיֵלְכיֵנ
Nְאָקיִאר"א.הָפיֵרaַיִחרpָאָנ,kְגBןLֶהekְרe
eַבְלqBבְרָעְתִנףe.ַאבַרMִאָכְרְצִנאָל,רַמָאי
BנLֻnָא,אָיְנַתcְ)ב,הpָLֶַהדיִגְדBנLֻnְָלאlֶָא
aBןיִגֲהBנְוםֵהםיBLִדְקלֵאָרNְִיְו,רezָמ
רַמָאי"רְדִכְו,ןBציִחaַ,רַמָאאָניִבָר.רqeיִא
Lְמeג,לֵא(cְהְיבַררַמָאeרַמָאהָדLְמeלֵא,
רeסָא,םֶצֶעָלeCמqַָהיִמיִנtְ,ןֵהןיִדיִגיֵנLְב
ןיֵאְורeסָא,רaָNַָלeCמqַָהןBציִח.ויָלָעןיִביiַָחְו
הNֲֵעיֵתיֵנ,יאnַַאְו:'eכְוז"טלָח:ויָלָעןיִביiַָח
יֵבְדיֵנzָןֵכְו,הiִָקְזִחרַמָא)ד.הNֲֶעַתאGיֵחְדִיְו
דַעnֶpeִמeריִתBתאG')אאָרְקרַמָא,הiִָקְזִח
aBַהְו,רֶקpBִמרָתnֶpeדַעaBרֶקaֵָאL
zִNְרBפe',Lֶדַע'ל"תןיֵאaֹדַע'ל"תהַמ,'רֶק
aֹיִל,'רֶקzֵלןBaֹרֶקLִֵליִנNְתָפיֵרB.ַאaַiֵי
,'aְLַaַzBתLַaַתַלBע')באָרְקרַמָא,רַמָא
םBיaְלBחתַלBעאGְותaְLַaָלBחתַלBעאGְו)ה
cBַבְלאeה')גאָרְקרַמָא,רַמָאאָבָר.בBט
'cBַבְל',ויָריLְִכַמאGְו'אeה','םֶכָלהNֶָעֵי
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Lֶnְִצןָאָצaeִצןיִרaeןיִר.eיְלֶעקַדָבBםיִנeלֲחןָאָצְמeמְצַע:ןיִצBָדָקתLִםי.
אָהְבe.eהkelְקcְַביִמְלeעaָחַסtֶתBמְצַעלָבֲא,םיִנzBְחzַקcְַביִמְלeעaָאָל
tַָאדיִבְזבַרגיֵלcְןָמְחַנבַר,cְלֲחןָאָצְמיִאeריִמֲחאָלןיִצLִיneLנBרָתkelֵי
לe:kָהְניִצְלַחeהיְיַרqeיִארַתaָרַמBלְוקֵפqִָמהָפיֵרBNְכיִרְצַהְליאַה

ןיִנְמיִנְו,רNָָבkְןֵהיֵרֲה.רaָNָןיִדיbִַה
ץeח:BתָבBחיֵדְיאֵצBיְוחַסaַtֶןֶהיֵלֲע
,הLֶָקְובָחָרָה]אלֶצֵאאeהLֶ.ראeַָציֵדיbִִמ
רַמָאָקcְ.ןיִדיִגיֵנָה:אeהאָמְלָעaְץֵעְו
:יֵמcָיִכיֵה,הָפיֵרNְִלןָתlִָחְתeןָרwָיִע
,ןָתָליִכֲאeaַלvְַעְתLֶpִי"ע.רeתיiְִאcְיִאְו
יֵדיִגaְאָטיtְLִאlֶָא:רָתBנeניְיַה
ןיִלָכֱאֶנןיֵאLֶםMeִמe,רַמָאָק.ראeַָצ
,תBמָצֲעיֵדֲהeaַהְליֵנָמןיָיLְָקתַמֲחֵמ
אָמָתqְִמcְ,הָפיֵרNְִלןָרwָיִעcְרַמָאָקְו
אָמָלaִLְתַרְמָאיִא:eהְלליֵכָאאָל
aָNָהְניִנרe.הְלליֵכָאיִאְוeקיֵפָנaְהe,
אָל:'eכהָפיֵרNְיֵעaָיִכָהְלeטְמַא
םָלBעְל.'eכהpָLֶַהדיִגְלאlֶָאאָכְרְצִנ
bִַציֵדיeָואָלראaָNָהְניִנרe,eLְרָא
bִםיִדיaָNָרbָמeאָרְורeהָליִכֲאַלי,
eןיִתיִנְתַמcְַמLְעַמcְֵיLbִםיִדיLֶןֵה
aָNָיִלרhָןֵעNְהָפיֵרeןיֵאןָמָתְס
דיִגaְ,ז"טeaְפְרOִָירַמָאָקcְ,ןיִלָכֱאֶנ
]ב:הָליִכֲאַלרLֵָכְוCַראeהLֶהpָLֶַה

אlֶָאגֵהBנןיֵארַמָאcְ.הָדeהְייaִַרְל
aְןַניִעְדָיאָלְו,תַחַאaְיִמיֵהpַהיְיe,ְליִהkָC
רzֵיֶהלBLֶתBאדֵמBעהlִָחzְִמ
dיֵלעַדָיאָלcְםMeִמהָפיֵרNְִל
cְיֵלְכיֵלd:eןַניִכְרָפ,zְִפיLBאָהיִמט
cִַסְמtְיֵלאָקdַרְלaִהְייeהָדaְגיֵהָניֵה,
cְיִמאָהlְיִאאָתaַןָלאָיְעaְקֶרֶפbִדי
הָדeהְייaִַריֵנָתָקcְ,):צןיelִח(הpָLֶַה
תַעcַַהְותַחַאaְאlֶָאגֵהBנןיֵארֵמBא
טLְָפיִמןָלאָיְעaַיִאְו;ןיִמָילLֶתַעַרְכַמ
יאַמe,ןיִמָילcְLֶהָדeהְייaִַרְלdיֵל
'cַתַע'cְרַמָאאָק,cַתַעzBהָר,
kְֵרָפְמִדLַה'םָתָהiֵָרC'יְמַהenֶתֶנ
LֶaַiֵָרC,אBַסאָמְליִדteַסְמיֵקtְאָק
רַמBלkְ,הָטBנתַעcַ,'תַעcַ'יאַמd,eיֵל
ןיִתיִנְתnִַמטLBְפיzִ;יִכָהאָרzַaְְסִמ
יאcַַוהָפיֵרNְִלBתlִָחzְרַמָאאָקcְִמ
eעaָהָפיֵרkָCNְְליִה,dיֵלאָקtְַסְמ
zַהיְיַוְרe,cְַאkָיאַהרַמָאדַחְודַחל
cְיֶהzֵהיֵרֲהַוהָוֲהאָריeנאBרָת,
eִמzְִחlָתBGכָיהָיָהאBלְכָאְללBLֶnָא
,dיֵלאָטיtְLִיִאcְ,רqeיִאלeLֶהֶז
אָריzֵיֶהcְ,הָפיֵרNְִלBתlִָחzְיאnַַא
םָלBעְל]ג:dיֵיLְcְִנאָרqeיִאdcְיֵלְכיֵנ

tְLִיֵלאָטיdcְLֶןיִמָיל.eןיִתיִנְתַמcְיֵלליֵכָאיֵצָמאָלdeיִרְצַמCיֵלd
Nְהָפיֵר,kְLֶpִבְרָעְתeִמרַחַאְלkָןא.aְLֶהekְרeואָלcַאָקְו,cְַוcִַמיאzְִחlָתB
יMִַאבַר:לאֹמNְדַצְלןיִמָידַצןיaֵריkִַמBניֵאLֶםָדָאEְלןיֵאe,cְרekְה
רqeיִאeגֲהָנְוהָרzBַהןִמרezָמcְ,רַמָאָקדיbִלBLֶנaְLenָןיִתיִנְתַמ.רַמָא
aB,ְלִהkָCzְִחlָתBִלNְהָפיֵר,cְןָויֵכcְַהןִמzBמהָרezָיִאלָחרqeנרBרָת
,דֵמBעCָכְלBתlִָחzְִמBחְרkָלַעיאַהd,cְיֵלביLֵָחאָלרָתBנלַלְכִבe,ויָלָע
ןיִדיִגיֵנB:LְלְכָאְלרeסָאcְןַניִעֻמLְַאְלdeיLְֵפַניtְֵנַאdaְיֵיְנְתיִמְלCיִרְטְציִאְו
לkָיֵנtְלַעַחeתnַָהלBדbַָהדיbִהֶז.םֶצֶעָלeCמqַָהיִמיִנC:tְֵרaַiָ.ןֵה
תֶאהֶאBרָהדַצ,CֵרָילLֶיִמיִנtְדַצaְאeהd,LֶיֵליֵרָקיִמיִנְפC,eֵרiַָהCֶרBא
םַגְו,אָמְטַאְדאָקeבaְבeחzַָהתיִלweַהםֶצֶע.םֶצֶעָלeCמָסְו:תיִנMֵַהCֵרiַָה

,aBְחָרְליִפMBַהףBסaְןzָיpִַהרָצָקדיbִהֶז.ןBציִח:תeקְלַמ.ויָלָעןיִביiַָחְו:רeסָאC,LֵֶרiַָהCֶרBאלkָיֵנtְלַעםֶצֶעBתBאלֶצֵאחzְָמִנְואָמְטַאְדאָקaeִמאֵצBי
.ויָלָעןיִביiַָחןיֵאְו:ןָנaַָרcְִמ.רeסָא:רaַaָNָעָלְבLֶne,רaָNַָלeCמqַָהריִוֲאָהתֶאהֶאBרָהדַצ,CֵרָילLֶןBציִחדַצְללָטeמאeהLֶםLֵלַעdיֵליֵרָקןBציִחְו
kְֵרָפְמִדLֲא')ו,םָתָהאָמֲעַטLֶלַערkַַהףiֵָרC',הַהeאcְָפLֵטיaְכelֵיdֵרָיC,ניְיַהְוetְציִחלָבֲא,יִמיִנBןGא,eהַהְבeרַמָאָקאzַpָןָדיִדאcִִחְתlָתBניֵאB
תֶכאֶלְמcִ.הNֲֶעַתאGיֵחְדיִנְו:'eפֹרLzִNְֵאcְ'aָ.הNֲֵעיֵתיֵנ:אָתיְיַרBאcְִמיֵזֲחcַ,רָתBנםdLֵיֵלֲעליֵיָחcְ,הָפיֵרNְןeעָטְו,ןָנaַָרcְרqeיִאםMeִמלָכֱאֶנ
לeסtְתַפיֵרNְש"כְו,ט"יהֶחBcBניֵאהָלBערֵטְקֶהleיִפֲאאָמְלַא.ט"יaְלBחתַלBעאGְו:אnַָקביִתkְרָבkְאָהcְ,אָרְתaָ.'רֶקaBדַע'ל"תןיֵאLֶ:ט"י
Lֶlָd,eְרָקחַסֶפaָןLֶחלBהלeא,cִתַקיִרְזcָמBaְְרַאaָָעהָעNָכָיןיֵאְו,רBריִטְקַהְללBaַlַביִתְכִדאָהְו.הָלְי'Gַלןיִלָיאaֹרֶק'cְַמLְאָהעַמkַָהלlַןיִלָיהָלְי,
:)זםBידBעaְִמתNBָעיֵלןיִלBכiְַה.ויָריLְִכַמאGְו'אeה':):טנףcַ(טָחLְִנדיִמzָקֶרֶפaְ,תaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָעהָעaְָרַאaְאָנְמיִקBאאָה
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eהְניִנרaָNָיִאתLBְקַהְלןיֵאְו.'eכeהְניִנרaָNָאָמָלaִLְתַרְמָאיִא
eהיִמ,רaָNָםַעַטkְםָמֲעַטאֵהLֶiְאeהרeמbָרaָNָואָלe,cְהְניִלְכיֵל

.BנLenְָלאlֶָאאָכְרְצִנאָל:רeaָNָוֱהיֶלcְרַמיֵמְליֵעaָהָפיֵרNְןַיְנִעְל
ןיִדיִגaְןיֵאןָדיcִאzַpָרַבָסְו,Cיֵרtָ):טפןיelִח(הpָLֶַהדיLbִיֵרְבcִ,הLֶָק
aְנBאָהְו,םַעַטןֵתzְֵרָיןַנCLֶpְִתaַMֵל
aָdbִַהדיpָLֶֶיםִא,הLaָdaְנBןֵת
אָהאָמְליcִאLְzַָהְו;רeסָאםַעַט
םMeִמםַעַטןֵתBנLaָdaְֶיםִאיֵנָתָקְד
LenָנBַהדיִגְדpָLֶרַמָאָקה,cְיֵרָקאָכָה

:יLְzִַריtֵםLְָו.דיdbִיֵל

,ת"אְו.BתָפיֵרNְִליִנLֵרֶקaֹןzֵיִל
יֵאָצBמליֵלBaְפְרNְָלרeסָאיִא

ןיֵאcְ)חחַכBמיִכיֵה,רֶקaַֹהדַעט"י
NְָדָקתַפיֵרLִםיcBלַעאָה,ט"יהָח
kָיָחְרCbְַהתַריֵזkָתeאיִהב,cְיִפֲאאָהle
aַlַהָלְיLֶהeחאBסָאלeְלרNָפְרB.ל"יְו,
cְןָויֵכcְסָאeְלרNָפְרBaְבBאִררֶקLBן,
םיLִָדָקתַפיֵרNְןיֵאcְריLַtִןַניִפְלָי
cBאָהְו,ט"יהָחcְסָאeְלרNָפְרBaְליֵל
eניִצָמןd,Lֶkֵַמיzֵןיֵאט"ייֵאָצBמ
aִLְםיִמָלLֶאְלםיִלָכֱאֶנןיֵאBרLְיִלLִי
,םiBַהדַעןיִפָרNְִנןיֵאה"פאַו

kִןַניִרְמָאְדaְיֵרLְליִכְמzִןי)cַגף.(:

עַמLְַמ.'eכתaְLַaָלBחתַלBעאGְו
ןיִביֵרְקןיֵאלBחיֵרְביֶאcְאָכָה

aְLַaְָותGאaְָקְו.ט"יLֶה,cִסְבBףtֶקֶר
לBחיֵרְבֶא,רַמָא).ומאָמBי(יtְִלaַwַףַרָט
LֶpִzBרְתeעBNֶהָכָרֲעַמןֶהָלהaִיֵנְפ
leיִפֲאַו.תleaְLַaָיִפֲאןָרְדBסְוןָמְצַע
Bניֵאecְניְיַה,םָתָהגיֵלָפcְאָנeהבַרְל
יֵרְבcִלָבֲא,ןָמְצַעיֵנְפaִהָכָרֲעַמהBNֶע
ןkֵ,הָלBדbְהָכָרֲעnַַהלַעןָרְדBסלkַֹה
תLַaְָדק"פףBסaְןֵכְו.םLLֵָרָפְלCיִרָצ
)cַכף.(cָיֵרL'aְמלָכBLְבBיִאםֶכיֵת
םיִרָדְפeםיִרָבֵאיֵרLְיִמְל,'ריִעְבַמהzַָא
לBחיֵרְביֶאeניְיַהְו,אָתֲאַדאeה
LֶpִzBרְתe,cְיֵרְבֶאzָדיִמLֶלLַaָאָקְפָנת
םיִרָבְדleֵאLיֵרaְ'דיִמzַָהתַלBעלַע'ֵמ
לBחתַלBעיֵרְבֶאאָקְוַדְו,).וסליֵעְל(
א"ָביִרְות"רץֵריֵתְו.אָכָהטֵעַמְמ
cְםָתָהcַאָקְוaְָמLְהָלaָאָהןֶהeר
,)יַחaְֵזִמלBLֶמְחַלרָבNekְֲעַנcְ,)טיֵריְיַמ
LֶnִzBCLֶמְחַלןֵהBLְֶזִמלaֵןֵהיֵרֲהַח
kְְרָקaַַהןiBחָדְוםeִמ'aְמBדֲעB'יִפֲא'
aְLַaָת.eיִלְלMָאָנcְַאqִַנקיnֵםָתָהי
cַאָקְוaִסְפeָמיִאןיִלLְהָלaָאָהןֶהeר
ןיִריkְLֵיֵטeעַמְלואָל,אָלאָליִא,ןיִא
Cיִרְטְציִאאָלcְ,ק"האlֶָא,אָתֲא
aְִכLֵַאְלןיִריLְןַניִעֻמaְָמLְהָלaָאָהןֶהeר,eהיִמeףַאaְִכLֵאָלןיִריLַאָיְר
דיִמzָואָלcְתBנaְָרָקרָאaִLְקetָסְמא"ָביִרְו.רeאָהןֶהaָהָלLְָמaְאlֶָא
eָמLְהָלaָאָהןֶהeֲעַניִא,רNeמְחַלBLְֶזִמלaֵיִמְלַחLְהְניִרeaְLַaָת,
cְאָמְליִדcַאָקְוaְַהְמדיִמָתpֵאָמֲעַטיאַהי,cְLֵםzָדיִמcBהֶחLַaָת.
).כףcַ(תcְLַaָק"פְבB',eדֲעBמaְ'ִמdָלLיֵרcָ).ומףcַ(אָמBיְבcִ,ת"אְו
cָיֵרLִמ'aְמלָכBLְבBל"יְו.'םֶכיֵתcִאָרְקcִ'מלָכְבBLְבBםֶכיֵת'bַlִלַעי
'aְמBדֲעB'cְיִפֲאיִריְיַאleaְםיִרָביֵאeםיִרָדְפLֶחלBאָהְו.לcְGטַקָנא
aְיBאָרְקאָמcְ'מלָכBLְבBםֶכיֵת'cְיִעאָיְוָהwַרcְָרLִָמ,הMeםcְיֵלאָחיִנd
:)לתBנaְָרwַָהלָכְבe)כהָאְמeטיbַaֵףַאאָכיְיB'cְLָדֲעBמ'cְהLָָרcְטַקְניִמְל
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