
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְדפםיִחָס.

בַר.ו"קִמהָאaַָהpָdַמְזaִאLֶHהָליִמאGְו
ןיֵאְו,אeההNֲֵעט"יcְ'ןBתLַaָ')א,רַמָאיMִַא
לkָ)א'ינתמ:הNֲֵעַוהNֲֶעַתאGהֶחcBהNֲֵע
יLֵאָרְו,Cַרָהיִדaַbְלֵכָאֵי,לBדbַָהרaַMBלָכֱאpֶַה
kְחְסַהְוםִיַפָנeַר'מג:םיִסaָיֵמָרה,zְןַנ,kָל
BניֵאLְֶו;CַרָהיִדaַbְלֵכָאֵילBדbַָהרaַMBלָכֱאpֶַה
םִיַפָנkְיLֵאָר,אָפיֵסאָמיֵא,אG,לָכֱאֶנ
רaַMBיִלְכַאְתִמאָליֵנָהאָהְו,םיִסeחְסַהְו
לkָ,יֵנָתָקיִכָהְו,איִהיֵאzַpָאlֶָא.לBדbַָה
BניֵאLְֶו,CַרָהיִדaַbְלֵכָאֵילBדbַָהרaַMBלָכֱאpֶַה
.םיִסeחְסַהְוםִיַפָנkְיLֵאָרףַאא"יְו.אG,לָכֱאֶנ
לkָא,יֵנָתָקיִכָהְו,יֵנָתָקןֵההָמ,רַמָאאָבָר
Cַרָהיִדaַbְלֵכָאֵי,אָקְלaְLִלBדbַָהרaַMBלָכֱאpֶַה
aְיִלָצ.eאָר,ןֵההָמLֵיkְחְסַהְוםִיַפָנeםיִס.zַאָיְנ
kְיֵתוָוdcְאָבָר,kַָהלpֶלָכֱאaַMBַהרbָדBל
aְLִלֵכָאֵי,אָקְלaַbְַרָהיִדCaְיִלָצ.eןֵההָמ,
ןיִנcBיִנןיkִַרָהןיִדיִגְו.םיִסeחְסַהְוםִיַפָנkְיLֵאָר
kְָבNָיִא)ב.רzְרַמ,bִןיִדיLֶqBְקַהְלןָפLBַר,תaִי
LיִקָלLיֵר,חַסaַtֶןֶהיֵלֲעןיִנְמִנרַמָאןָנָחBי
רַמָאןָנָחBייaִַר.חַסaַtֶןֶהיֵלֲעןיִנְמִנןיֵאברַמָא
LיִקָלLיֵר.ןַניִלְזָאאLְzַָהרַתaָ,ןֶהיֵלֲעןיִנְמִנ
.ןַניִלְזָאףaַqBרַתaָ,ןֶהיֵלֲעןיִנְמִנןיֵארַמָא
לָכֱאpֶַהלkָ,ןָנָחBייaִַרְלLיִקָלLיֵרdיֵביִתיֵא
aַMBַהרbָדBלֵכָאֵילaַbְַרָהיִדC,eאָר,ןֵההָמLֵי
kְחְסַהְוםִיַפָנeלָבֲא,ןיִאיֵנָה;םיִסbִןיִדיLֶqBןָפ
יֵנָה;Cָנָהְלה"הויֵנָהאָנzְ,ל"א.אָלתLBְקַהְל
,אָקְלaְLִלBדbַָהרaַMBיִלְכַאְתִמאָהcְ,ט"מ
ל"א.אָקְלaְLִלBדbַָהרaַMBיִלְכַאְתִמיnֵַנCָנָה
יaִַרdcְיnֵַקְלתַלְזָאיkִ,ןיִבָאיaִַרְלהָיְמְרִי'ר
ןיִדיbִןָנָחBייaִַררַמָאיִמ,dיֵליִמְרeהָבֲא
LֶqBְקַהְלןָפLBןֶהיֵלֲעןיִנְמִנתaַtֶאָמְלַא,חַס
aַָהרַתLְzָגאָהְו,ןַניִלְזָאא(aְיִמאָעpֵיdיֵרL
CַרָהלֶגֵעלLLֶאֹרָהרBע,ןָנָחBייaִַרֵמLיִקָל
אָמְלַא,אnֵַטְמןיֵאBלרַמָאְו,אnֵַטeLֶiְהַמ
aָרַתaַqBד,ל"א.ןַניִלְזָאף(cִָלאָמְרCאָלאָה
יaֵַגְלןָנָחBייaִַרdיaֵרַדֲהאָה,dיֵחְמִקְלLַח
ןLBְלLֶaִ,יִנֵטיִנְקzַלַא)הל"אְו,LיִקָלLיֵרְד
תֶארֵבMBַהג'ינתמ:dָתBאהֶנLBיִנֲאדיִחָי
,םיִעaְָרַאהֶקBלהֶזיֵרֲהרBהhַָהחַסaַtֶםֶצֶעָה
BניֵאאֵמaַhָרֵבMBַהְורBהaַhָריִתnBַהלָבֲאד)ו
ריִתBמאָמָלaִLְ'מג:םיִעaְָרַאָהתֶאהֶקBל
aַhָהBז,ר(cְב,אָיְנַת('GתאBריִתeִמnֶpeדַעaֹרֶק,
בeתkַָהאaָ,רֵמBגְו'רֶקaֹדַעnֶpeִמרָתpBַהְו
ןיֵאLֶרַמBלהNֲֶעַתאGרַחַאהNֲֵעןzֵיִל
אG,רֵמBאבֹקֲעַייaִַר.הָדeהְייaִַריֵרְבcִ,הֶקBל
ואָלdיֵלהֵוָהcַםMeִמאlֶָא,הֶזאeהםMֵַהןִמ
LֶןיֵאaBֲעַמNֶלןיֵאְוהBֶא.ויָלָעןיִקlָאLBרֵב
aַhָןָלָנְמאֵמ.cְםֶצֶעְו')גאָרְקרַמָאGִתאLְaְרe
םֶצֶעְו',ר"ת.לeסָפaְאGְו,רLֵָכB',aְב')ח,'Bב
GִתאLְaְרeבB','בB',aְָכLְֵורGאaְסָפeַר.לaִי
eרLְaְִתאGםֶצֶעְולֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ')ג,רֵמBא
תַריִבLְםMeִמLaBֶיהָליִכֲאַליeאָרָהלB',kָב
םMeִמaBןיֵאהָליִכֲאַליeאָרןיֵאLְֶו,םֶצֶע
Lְיאַמ.םֶצֶעתַריִבaֵהיְיַניe.הָיְמְרִיר"א,tֶחַס
,רkָLֵד"מְל.eהיְיַניaֵאkָיִאהָאְמeטaְאaַָה

יאַה

הַמe,תBחְדִלו"קaְאָיְתָאאָרְקטֵעַמְמאָליִאpָd.cְַמְזaִאLֶHהָליִמאGְו
אLֶHףַאהָליִמ,תMַaַָהתֶאהָחcBהָדBבֲעַו,הָדBבֲעָהתֶאהָחLֶcBתַעַרָצ
aִַמְזpָdcBאהָחBָתd,יִפֲאleaִקְמBםaַקָיתֶרֶהBץaְַרַהzB,LַaָתLֶpִתֵחְד
ןָויֵכd,cְָטֲעיִמeאָרְקאָתֲאַו,)טהָחBדהָליִמאֵהLֶzְןיִדBניֵאהָדBבֲעיֵנtְִמ
cְLֶHאaִַמְזpָdאיִה,kְגBןbֵרLֶpְִתbַiֵרי
dָיeהLְַנ,pָdַמְזרַבָעְוויִבָאסַנֱאLֶpֶןָטָקְו
יnֵַנםיLִָדָקלeסtְתַפיֵרNְיaֵַגְו,רָחָמְל
kְהָליִמLֶHאaִַמְזpָdcְְפֶאLְָלרLַהeיָיd
cָיֵמ:'LַaָתBן'cְיBטםBֲעבNֵההeא.
cְַמLְעַמLְבBיֵלהֵוָהְו,תdֲעט"יNֵה
לָכֱאpֶַהלkָ'ינתמ:הNֲֶעַתאGְו
aַMBַהרbָדBכלe'.LֶkְהרָבeְקLָהkָהַמל
MְֶקַהְלדיִתָעLBתaB:לֵכָאֵיaַbְַרָהיִדC.
,םיִמָיהָנֹמLְןaֶחַסֶפaְהָליִכֲאַליeאָר
ןיֵאלBדbַָהרaַMBלָכֱאֶנןיֵאMֶהַמלָבֲא
CַרויLְָכַעLֶפ"עא,חַסaַtֶויָלָעןיִנְמִנ
יLֵאָרְו:BפBסaְתLBְקַהְלדיִתָעאeה
kְחְסַהְוםִיַפָנeאםיִס[.LֶwBרְביֶטןיִרe"בס[

LֶaְאֹרLbַַהףkֶָא,ףֵתNְtַלְרB"גן[.
ןBגLֶaB,kְסeחְסַהרָאLְ,ןיִסeחְסַהְו
zְנeCאָהBחְסַהְוןֶזeַהְוהֶזָחֶהיֵסvְעָלBת
א"יְו'מג:הָרְדMִַהףBסLֶaְתpBַטwְַה
ליִאBה.ןיִסeחְסַהְוםִיַפָנkְיLֵאָרףַא
eַבMBַהרbָדBלbeיֵפdלְכַאְתִמeaִLְהָקיִל,
aִיMeרַמָאָקיִכָהְו.יֵנָתָקןֵההָמ:רֵתָיל,
kַָהלpֶלָכֱאaַMBַהרbָדBלaִLְלֵכָאֵיהָקיִל
aַbְַרָהיִדCיִלָצ,eאָר,ןֵההָמLֵיkְםִיַפָנ
.תLBְקַהְלןָפLֶqBםיִדיbִ:ןיִסeחְסַהְו
bִַציֵדיeָרא,eַרןֵההֶלָטְויִדְגִבkִלָבֲא,םי
:םיLִָקתBיְהִלןָפBסןיִקְזַמהָיָהםִא
ןיkִַרָהםיִדיִגְו.'eכרֵמBאןָנָחBייaִַר
cְיֵנָתָקaְַהCaָיִנאָתיְיַרcBןיִנkְָבNָר,
,אLְzַָהןיkִַרdcְיֵלעַמLְַמןָנָחBייaִַרְל
eיֵרְלLיִקָלLַמLְיֵלעַמdaִLְרָאbִםיִדי
cְַרkִעְלןיBןיִאיֵנָה:םָל.cְד"ס
יֵנָה:רַמָאָקאָקְוcַןֵההָמLיֵרָפcְִמ
:אָצeריֵתְדאָנָקqְַמe,אeהאeLָריtֵ.ט"מ
לkָ)יבֶטBרָהְורBעָהLaְֵרָפְמ.Cַרָהלֶגֵע
ןיִגְלBמ,CַרLBאֹררBעְו,קֵנLֶiBןַמְז
.אnֵַטeLֶiְהַמ:nBִעלָכֱאֶנְוBתBא
ןַניִלְזָאאLְzַָהרַתaָ,ןיִלָכֳאתַאְמeט
eַטְמnֵא,אBaָרַתaַqBניֵאְוןַניִלְזָאףB
אeהMֶהַמְל.dיֵחְמִקְלLַחאָל:אnֵַטְמ
רַדֲהאָה:תֶלBסtְםִאןיhִִחםִא,ןֵחBט
aֵיdַרaִייBאָהֵמ.ןָנָחcְןיִדיִגLֶqBןָפ
הMַָקְמַההָמֵהaְיֵהְליaְLִרַמָאְדkִתLBְקַהְל
רBעָהcְאָהֵמdָלןַניִטLְָפe,).זעןיelִח(
ןָנָחBייaִַרdיֵלטיtָLֵיִכcְ,בֶטBרָהְו
LיֵרdיֵבְתBאְו,אnֵַטְמןיֵאאיִהַהdcְָלֲע
יֵנָתָקcְבֶטBרָהְורBעָהcְןיִתיִנְתnִַמLיִקָל
LאֹרָהרBע,ןָרNְָבkִםֶהיֵתBרBעleLֶיֵא'
LֶַרָהלֶגֵעלC',אָמְלַאcְַהרַתָבLְzָא
יִנֵטיִנְקzַלַאןָנָחBייaִַרל"אְו,ןַניִלְזָא
aְאBָתdִמLְהָנ,LֶaְִלLBיִנֲאדיִחָיןLBהֶנ
יaִַרCיֵמָסהָוֲהאָרwָיִעֵמאָמְלַא,dָתBא
ןָפLֶqBןיִדיִגaְגיֵלָפeָהיֶלָעןָנָחBי
רַדֲהַואיִההָאָדיִחיcִרַכcְיִאְו,תLBְקַהְל
aֵיd:ַהלָבֲא'ינתמnBריִתaַhָהBר.
Bניֵא,אֵמaַhָרֵבMBַהְו,רBהleaַhָיִפֲא
אG'םMeִמריִתnBַה,)א(הֶקBל
םMeִמאֵמaַhָרֵבLBאGְו,'eריִתBת
'GִתאLְaְרe',ֵרָפְמאָמֲעַטְוLaַbְאָרָמ:
קzָיLֶpִואָללe'.kָכבeתkַָהאaָ'מג
BזעַמLְַמcְ,ויָלָעןיִקBלןיֵאהNֲֵעַל
ואlַָהלַערBבֲעzַםִא,Bתָנzַwָאיִה
יֵמcָאָלcְ,דBעְו.לֵצpָיִהְותאֹזהNֲֵע
:BלCָמְסִנתeקְלnַַהLֶ)כהָמיִסֲחcַואָלְל

יאַה

תַעַרָצהַמe,סֵרְטְנLaַweֵריtֵ.ו"קaְאָיְתָאpָdcְַמְזaִאLֶHהָליִמאGְו
LֶcBבֲעָהתֶאהָחBבֲעַוהָדBהָדcBַהתֶאהָחMַaָָקְו.תLֶה,cְאָבָר

אָהcְרַבָסָקcְ,):בלקתLַaָ(הָליִמcְרֶזֶעיִלֱאיaִַרקֶרֶפaְו"קיאַהdיֵלתיֵל
cְתַעַרָצcBבֲעהָחBהָד,GִמאMeחםeאָרְמcְֶא,תַעַרָצlִָמאMeםcְאָרְבַג

cְח"רְו.יֵזֲחאָלtֵֵריL,ו"ק,eאהָמBלֶכ
תBתיִרaְג"יויָלָעeתְרְכִנאLLֶHֶפֶנ
cBכט"יהֶחe'.ֵיְוLָהְלLִאְלהַמ,ביBלֶכ
אGרָחָמLֶlְ,תֶרֶבBעהָוְצִמןLLֶkֵֶפֶנ
אkָיִאcְ,י"ִררֵמBאְו.ָהיֶלָעהeֶֻצְמהֶיְהִי
eחָדcְתBבָדְנeםיִרָדpְִמו"קדַבֱעיֶמְל
ג"יןֶהיֵלֲעeתְרְכִנאLֶHפ"עאט"י
aְתיִרBאָבָררַבָסְו,תcִןיִביֵרְקaְט"י.
תBבָדְנeםיִרָדְנִלהַמCַרְפיִמְלאkָיֵלְו
LֶkֵצןBֶרCbָבBdַ,kִיֵרָפְדCaְַרקֶרֶפaִי
רֶמBעָלהַמ).אלקףcַםLָ(הָליִמcְרֶזֶעיִלֱא
eLְzֵַהיlֶכםֶחe',cְחואָלBהְניִנהָבe,
eרwְיִמאָלתBמLֲָאַותBאhַָחleיִפֲאַו
אָלאָטָחcְואָליִאcְןָויBdַkֵבCbֶָרBצ
aָעeתיֵאְלeהְניִיe.דהֶאְרִנְו[cְתיִאאָבָר
אGְוהNֲֵעט"יcְיMִַאבַרְדאָהdיֵל
ואָליִאcְ,ו"קCיִרְטְציִאיִכָהְלeהNֲֶעַת
עַמLְַמןֵכְו.רַסיֵמְלCיִרְצהָוֲהאָלו"ק
aְהָציֵבְדק"פ)cַחף:(cְיֵרָפCbַaֵרֶפֵאי
kִמהָריeַוְלןָכcַכיאe',סBסףBט"יף
אGהֶחcBהNֲֵעןיֵאְואeההNֲֵע
,'eכאָבָררַמָאאlֶָא,הNֲֵעַוהNֲֶעַת
הNֲֵעט"יdcְיֵלתיִאאָבָרcְעַמLְַמ
Cיִרְטְציִאאָל'cBַבְל'אLְzַָהְו.אeה
הָליִמלַעאlֶָאםיLִָדָקתַפיֵרNְִל
cְיִאkָאָבָר]הרַמָאו"קאtֶםִא(קֶרGא
dָליֵתיְיַמאָרָמְגe,).גלקףcַ()]ואיִבֵה
אָליnִֵמcְםיLִָדָקתַפיֵרOְַאאָכָה
גַלְפיִמְליֵאָקאָליMִַאבַרְו.יִטֲעnִַמ
רַמָאָקdיLְֵפַנcְאָתlְיִמאlֶָאאָבָרַא
,הָליnִַאleיִפֲאַו,יֵאָקםיLִָדwַָאְו
kִַמְדLְעַמaְ'םִאGאיִבֵהא'cְיֵלתיֵלd

:רֶמBחָולַק

bִןיִדיLֶqBְקַהְלןָפLBת.tֵֵריL
aַweסֵרְטְנbִַציֵדיeָןיֵאְו.רא

אLְzַָהcְעַמLְַמאָהcְ,א"ָביִרְלהֶאְרִנ
ל"רleיִפֲאַו,יֵרְמַגְלרNָָבkְםיkִַרםֵה
,ףaַqBםMeִמאlֶָאeהְלליֵסtָאָל
eֶא'רַמָאָק)לליֵעְלlָאtְLִאָטיaְיֵדיִג
תBיְהִלןיִליִגְרםֵהLֶעַמLְַמ,'ראeַָצ
.תBמָצֲעBמkְלֵכָאיֵלןִיeאְרןיֵאְורָתBנ
םיִדיִגְו.הָרְדLִיֵדיebִניְיַהcְהֶאְרִנאlֶָא
יֵדיִגaְיִריְיַאאָתיְיַרaַaָיֵנָתָקcְםיkִַרָה

aָNָרcִוָהע"כְלekְָבNָר:

לBדbַָהרaַMBיִלְכַאְתִמeליִאBה
aְLִַהְו.אָקְלLְzָליֵזָאאָלא

רָבָדaְאlֶָאאLְzַָהרַתaָןָנָחBייaִַר
,ת"אְו.אָקְלaְLִלBדbַָהרaַMBלָכֱאpֶַה
,ןָנָחBייaִַרְלdיֵלCיֵרtָיאַמל"רְו
חַכBמd,cְיֵדיִדְליLְֵקיzִהaַָרcְַא
aַaָאָתיְיַרcִַהרָבָדְבpֶלָכֱאaַMBַהרbָדBל
aְLִןַניִלְזָאאָקְלaַָהרַתLְzֵָיְו.אLלBרַמ
cְל"ררַבָסcְאָרLֵיkְחְסַהְוםִיַפָנeןיִס
,םיִדיִגaְִמרֵתBירaָNָםLֵםֶהיֵלֲעLֵי
eיֵרָפCַרְלaִייBִמןָנָחcְטַקְנאָלaַaָאָתיְיַר
bִםיִדיcְבְריֵוָהeַרְו.יֵפְטאָתaִייBןָנָח
ןֶהaָןיֵאMֶהַמלָלkְאָתeבְרןיֵאcְיLַpְֵמ
eיָהםִאאָהkָC,cְלkָרaָNָםַעַט
kָCְליִה,ןָלְסtBהָיָהאGםָלBעְלםיkִַר
kֵןָויcְיִלְכַאְתִמaְLִןֶהיֵלֲעןיִנְמיִנאָקְל
kְמBאָרLֵיkְחְסַהְוםִיַפָנeַרְו.םיִסLְaָ"א
אָלםיִדיִגL,cְיִקָלLיֵרcְאָמֲעַטLֵרָפְמ
םיִדיִגcְ,םיִסeחְסַהְוםִיַפָנkְיLֵאָרְלeמָד
יLֵאָרלָבֲא,BמְצַעיִדaַbְתLBְקַהְלןָפBס

kְחְסַהְוםִיַפָנeסןיֵאםיִסBְקַהְלםָפLBתaַbְעְליִדBֶאםָלlָאaַMBַהרbָדBלcְַו,אָקְוGאLַiָיCלַזיֵמְלaְהeaָרַתaַqBף,kֵןָויcְַרםֵההֶלָטְויִדְגִבkִעְלםיBםָל:

איִהַהֵמןָנָחBייaִַרְלdיֵבְתBאcְל"רְל,י"ִרְלהLֶָקְו.).זעןיelִח(הMַָקְמַההָמֵהaְקֶרֶפaְחַכBמְדkִ,ןיzְִעַמCcִLְַהֵמeLריtֵ.ןָנָחBייaִַרdיaֵרַדֲהאָה
LֶעBרBןֶהיֵתkְִבNָןָר,zְִקיLְֵפַנְליLֵיd,cְרַבָסָקbַaֵיtֶחַסaָרַתaַqBליֵזָאםָתָהְו,ןַניִלְזָאףaַָהרַתLְzָל"יְו.אLֶlְיִפLֶaְעBאֹררLLֶַרָהלֶגֵעלC

אGְו)ביתBמLְ('רaָNַָהתֶאeלְכָאְו'אָרwְִמל"רcְאָמֲעַטיLַpְֵמe,ל"רַאל"רCcְיֵרtָ)מיִמְלeLַרְיַבcְרֵמBאא"ָביִרְו.ןיִדיbִִמהaְֵרַהרaָNָםַעַטBלLֵי
bִןיִדי,eעְבBאֹרָהרLLֶַרָהלֶגֵעלCליֵזָאaָרַתcְַהLְzָיֵוָהאָכָהְו,אbְַהתַריֵזkָתeב:
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :דפ

יnֵַניאַה,הָליִכֲאַליeאָרד"מְל]א.לeסtָיאַה
יאַהיkִא,רַמָאףֵסBיבַר.אeההָליִכֲאַליeאָר
bַאָנוְוcְכelֵןיֵאאָמְלָעיaBִמMeםLְתַריִב
אָהיאַהְו,יֵתָאאָקיֵלweַאְליaִַרcְ)א(,םֶצֶעָה
tָסeהלeֶא.אlָלהָתְיָהאBLְַהתַעkBLֶר
רkָLֵאָהב,רkָLֵד"מְל,eהיְיַניaֵאkָיִאלַסְפִנְו
ואָלאLְzַָהאָה,הָליִכֲאַליeאָרד"מְל.אeה
יkִלkָע"כ)ב(,רַמָאיaַiֵַא.אeההָליִכֲאַליeאָר
יאַמ,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵאאָנוְוbַיאַה
אlֶָא.אeהלeסtָאָהתַהיִמאLְzַָה,אָמְעַט
LְִמםֶצֶעָהתַריִבaְעBידBיִאםkָאaֵהיְיַניe,
יeאָרד"מְל.אeהרkָLֵאָה,רkָLֵד"מְל
,יֵביִתיֵמ.אeההָליִכֲארaַואָלאLְzַָה,הָליִכֲאַל
ןיִנְמִנןיֵאְוLאֹרLֶaַָחBמלַעןיִנְמִנג,רֵמBאיaִַר
,ט"מLאֹרLֶaַָחBמלַע.תיִלLֶaַweַחBמלַע
תַריִבLְד"סיִאְו,BאיִצBהְלBeרְרָגְללBכָיְוליִאBה
יnֵַנתיִלeק,יֵמcָריLַtִםBידBעaְִמםֶצֶעָה
eנnְִנְוdיֵדיcִַחBמְלedַקtְַנְוםBידBעaְִמdיֵרaְְתִנ
הָכיLֵָחMִֶמCיָמְעַטְלe,יaַiֵַאCָלרַמָא.dיֵלֲע
dֵקtְַנְוdֵלְקִנְוdיֵלֲעתeחיֵנְואzְָרַמeגיֵתיְיַניnֵַנ
לָבֲא,אָיְנzַ)אאָהd,cְיֵלֲעיֵנnְיִנְוdיֵדיcִַחBמְל
aBןיֵאןיִדיzֵCaַbִַחְמַהְותBמָצֲעaָףֵרOBַהד)ג(
Cָלתיִאיאַמאlֶָא;םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמ
רַמָאאָבָר,עַקtֶםMeִמרַמָאיaַiֵַא,רַמיֵמְל
dיֵלדיִסְפַמאָקcְ,םיLִָדָקדֵסְפֶהםMeִמ
aְםִיַדָי,cִנליֵכָאאָמְליeִמאָרnBַחcִיֵדיdב(;
heַאםBידBעaְִמהָריֵזbְ,יnֵַנםBידBעaְִמ
אָנְוbַיאַהיkִלkָה,רַמָאאtָtָבַר.הָכיLֵָחMִֶמ
,אָמְעַטיאַמ,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמLaBֶיע"כ

)ד(,רkָLֵד"מ.יִגְלtַיִמָקBתָצְקִמאָצLֶiָרֶבֵאaְאlֶָא.הָליִכֲאַליֵזֲחיִמאָתְרBאְל
יaִַר)ג,אָיְנַתְדkִ.אeההָליִכֲארaַואָליאַה,הָליִכֲאַליeאָרד"מe.אeהרkָLֵאָהו
aBןיֵאBרָבBeLְתָצְקִמאָצLֶiָרֶבֵא,רֵמBאהָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִי
אָמְלָעיelֵכcְג"הכלkָ,רַמָאיִדיִאבַרdcְיֵרaְתLֵLֶבַר.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמ
םֶצֶעָהתַריִבLְאlֶָא,אeהלeסtָאָהרֶבֵאיאַהcְ,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא
aְיִאאָנkָאaֵהיְיַניe;ד"מkָLֵאָה,רkָLֵהרeא,eאָרד"מeַה,הָליִכֲאַליLְzָא
םMeִמLaBֶיאָנוְוbַיאַהיkִלkָז,רַמָאקָחְצִירaַןָמְחַנבַר.הָליִכֲאַליeאָרBניֵא
Lְאָמְעַטיאַמ,םֶצֶעָהתַריִב,cְהָליִכֲאַליֵזֲחאָה,cְיֵליֵוְטַמdיֵלליֵכָאְוd,ֶאlָא
Lְיִאהָיְלַאָהתַריִבkָאaֵהיְיַניe;ד"מְלkָLֵאָה,רkָLֵהרeאָרד"מְל,אeי
לkָח,רַמָאיMִַאבַר.אָקְלָסBdַבָגְלהָיְלַאcְ)ד,הָליִכֲאַליeאָרBניֵאיאַה,הָליִכֲאַל
kִיאַהיbַַואָנוְוcַןיֵאיאaBִמMeםLְםֶצֶעָהתַריִב,cְַואָהcַניֵאיאBאָרeהָליִכֲאַלי
kְֶא,לָלlָרֶבֵאאLֶויָלָעןיֵאkַfַתִיaָNָיִארkָאaֵהיְיַניe;ד"מְלkָLֵאָה,רkָLֵר
יkִלkָט,רַמָאאָניִבָר.אkָיֵלְוהָליִכֲארeעיLִןַניֵעaָ,הָליִכֲאַליeאָרד"מְל,אeה
רֶבֵאאlֶָא,הָליִכֲארeעיLִןַניֵעָבcְ,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמdיaֵתיֵלאָנוְוbַיאַה
LֶויָלָעןיֵאkַfַתִיaָNָרaְקָמBֵיְוהֶזםLויָלָעkַfַתִיaָNָרaְקָמBיִארֵחַאםkָא
aֵהיְיַניe;ד"מְלkָLֵאָה,רkָLֵהרeאָרד"מְל,אeהָליִכֲאַלי,aָןַניֵעLִעיeהָליִכֲארaִקְמBםLְיֵלאָהְוהָריִבkָא.
zַאָיְנkְְרַאaָיִמהָעpַהיְיe.cְַר,אָיְנַתaִאיBארֵמ('aְםֶצֶעְו)אלֵכָאֵידָחֶאתִיַבGִתאLְaְרeבB',ַהלַעkָLֵהרeא
.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמaBןיֵא,הָליִכֲאתַעaִLְלַסְפִנְורkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה.לeסtַָהלַעביiַָחBניֵאְוביiַָח
יeאָרָה.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמaBןיֵא,הָליִכֲארeעיaBLִןיֵא.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמLaBֶי,הָליִכֲארeעיLaBLִֶי
ןיֵאהָליִכֲאתַעaִLְאLֶH,םֶצֶעתַריִבLְםMeִמLaBֶיהָליִכֲאתַעaִLְ.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא,ַחaְֵזnִַל
aBִמMeםLְיִא.םֶצֶעתַריִבzְרֶבֵא,רַמLֶויָלָעןיֵאkַfַתִיaָNָרaְקָמBֵיְוהֶזםLויָלָעkַfַתִיaָNָרaְקָמBם
.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמaBןיֵארַמָאLיִקָלןaֶןBעְמLִיaִַר,םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמLaBֶיירַמָאןָנָחBייaִַר;רֵחַא
דָחֶאְורaָNָתִיkַfַויָלָעLֶiֵLםֶצֶעדָחֶא,'BבeרLְaְִתאGםֶצֶעְו',LיִקָלןaֶןBעְמLִיaִַרְלןָנָחBייaִַרdיֵביִתיֵא
Lֶייאnַַאכ,לָלkְרaָNָתִיkַfַויָלָעןיֵאcְאָמיֵליִא,רaָNָתִיkַfַויָלָעןיֵאיאַמ.רaָNָתִיkַfַויָלָעןיֵאLֶםֶצֶע
aBִמMeםLְֶא.םֶצֶעָהתַריִבlָםֶצֶעדָחֶא,רַמָאָקיִכָהואָלאLֶiֵLויָלָעkַfַתִיaָNָרaְקָמBדָחֶאְו,הֶזםLֶןיֵא
,ל"א.)]בLיִקָלןaֶןBעְמLִיaִַרְלאָיLְַק(.רֵחַאםBקָמaְרaָNָתִיkַfַויָלָעLֵיְוהֶזםBקָמaְרaָNָתִיkַfַויָלָע
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אlֶָא,)הרaeיִצaְאיִההָיeחcְהָאְמeטcְ,לeסְפaִהNֲֶעLֶpַ.אeהלeסtָיאַה
LֶkָןאbְַהתַריֵזkָתeןָרְטָפְלבaB:יאַהaַההָליִכֲארeא.kְליֵעְל(ןַנְתִד
cַַה):ועףtֶחַסLֶaָאaְטeלָכֱאֶנהָאְמaְטeאָה:הָאְמkָLֵר.LֶpֲַעNe
לַעןיִנְמִנ:הָליִכֲאתַעBLְניֵאLֶ.םBידBעaְִמ:רLְֵכֶהaְויָתBדBבֲע

אlֶָאהָנְמִנאleGיִפֲא.LאֹרLֶaַָחBמ
לַעןיִנְמִנןיֵאְו:אָצָי,ַחnBַהלַע
dָרְבLְָלרeסָאLֶיֵנtְִמ.תיִלweַהַחBמ
eהְלBאיִצB,מלָבֲאBאֹרָהַחLכָיBהְללBאיִצ
eרְרָגְלBaְםָסיֵקcֶֶרCיֵתיֵנ:ףַאָה
beְרַמzָא.bַַנְו,תֶלֶחpְדַעָהיֶלָעיֵח
LֶiִpָיְובֵקBמאיִצBחB:ֶאlָתיִאיאַמא
eאיִצBיְוןיִנְמִנןיֵאיאnַַא.רַמיֵמְלCָל
aְַא:תֶלֶחַגaַiִֵמרַמָאיMeםtֶעַק.Lֶnָא
,רֵחַאםBקָמaְעַקְפִיתֶלֶחbַַהתַמֲחֵמ
אָבָרְו:הָריִבLְאlֶָאהָפיֵרBNְזןיֵאְו
דיִסְפLֶnַ.םיLִָדָקדֵסְפֶהםMeִמרַמָא
לֵסLֶiִtָבָטeמe,םִיַדָיBaְפְרNBְוַחnBַה
דBעaְִמהָריִבLְןַיְנִעְליnֵַנאָכָה.ויָלֵאֵמ
ןָנaַָר,יֵרLְאָתיְיַרBאcְִמcְג"עא,םBי
bָרְזeַאheִמMֶָחLֵרֶבֵא:הָכיLֶiָאָצ
Cיִרָצְו,םִיַלeLָרְיתַמBחְלץeח.Bתָצְקִמ
יאַה:eהיְיַניaֵאkָיִא,אֵצiBַהתֶאzBCְחַל
יֵרֲהַו,רkָLֵיִמיִנtְַהיֵרֲהLֶ.רkָLֵיnֵַנ
eרLְaְִתאG'םMeִמרֵבBעְוBרְבLBאeה
םֶצֶעָלַעיLֶnַbִדַעCֵתBחאlֶָא,'Bב
ןַנְתִדC,kְֵתBחְוקֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַעףֵלBקְו
aְַקְל(ןיִתיִנְתַמnָןcַואָליאַה:):הפףaַר
יeאָרBניֵאהָריִבLְםBקְמaִ.אeההָליִכֲא
eניְיַהkelB,cְאָצLֶiָרֶבֵאלָבֲא.הָליִכֲאַל
ע"כcְ,לַסְפִנְורkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה
אָהיִמאLְzַָהcְ,הָריִבLְםMeִמaBןיֵא
tָסeהלeַהתיַיְלַא:אOֶםִעהָביֵרְקה
,זֵעָורaְLBןkֵןיֵאLֶהַמ,ןיִרeמיֵאָה
kְַו(ביִתְכִדiְִלֶח')גאָרְקaBהָיְלַאָה
תִיkַfַאkָיֵליִא.רַמָאאָניִבָר:'הָמיִמְת
aָNָרcְכelֵןיֵאאָמְלָעיaBִמMeם
Lְֶא,הָריִבlָאaְןיֵאaBkַfַתִיaִקְמBם
LְֵיְוהָריִבLaBkַfַתִיaְקָמBיִארֵחַאםkָא
aֵהיְיַניe:ניֵאְוBַחiַָהלַעביtָסeל.
אָקלeסtָיֵהליֵזָאְוLֵרָפְמאLְzַָהְו
לַסְפִנְורkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה.טֵעַמְמ
,ןַניִסְרbָםֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא
eניְיַהְו,אLָיֵרaְןַניִסְרbָ'רֵמBאיaִַר'ְו
kְיבַרBַל'.ףֵסnְִזaֵעַמְל'ַחeהָיְלַאיֵט
kִןָמְחַנבַרְדaַקָחְצִיר.'LֶHאaִLְתַע
רַמָאcְיaַiֵַאְדkִ,םBידBעaְִמ,'הָליִכֲא
רeעיLִ'.יֵטeעַמְליaִַראָתֲאםBידBעaְִמ
יִא.אָניִבָרkְ,הָריִבLְםBקְמaִ,'הָליִכֲא
בַרkְ,תִיkַfַָהיֶלָעןיֵאיֵטeעַמְליnֵַנ
.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא:יMִַא
cְןַניֵעָבLִעיeהָליִכֲארaִקְמBםLְהָריִב:
ןיaֵ.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמLaBֵייאnַַא
תִיLkַfַיִקָלLיֵרְלןיaֵןָנָחBייaִַרְל
aָןַניֵע:aְקָמBהֶזם.aִקְמBםLְהָריִב:
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אָהרkָLֵרַמָאcְןאַמ,eהיְיַניaֵאkָיִאלַסְפִנְורkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה
kָLֵהרeא.GִמאMeםcְיֵרָדL'בB'aְָכLְֵורGאaְסָפeַמלLְעַמ

'Bב'יnֵַניֵנָתָקcְק"תdcְיֵתlְיִמ)וליֵעְלLֵרָפְמןBעְמLִיaִַראָהcְ,יִכָהdיֵל
aְָכLְֵורGאaְסָפeןיֵאהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶארַמָאָקְו,לaBִמMeםLְתַריִב
חLְkַיִמְליֵצָמאָלףֵסBיבַרcְאlֶָא.םֶצֶע
Bלהָתְיָהאlֶָאeהיְיַניaֵאkָיִאcְיִדיִמ

LְַהתַעkBLֶלַסְפִנְור:

,eהיְיַניaֵאkָיִאBתָצְקִמאָצLֶiָרֶבֵא
.רkָLֵ,רkָLֵרַמָאcְןאַמ

zֵַמיdַאnַָחיאLֵיֵלביdkָLִֵמיֵפְטרaַר
הָליִכֲאַליeאָרBניֵאMֶהַמאָה,הָליִכֲא

:אeהרkָLֵואָל

לַסְפִנְורkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהג"ה
.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaBןיֵא

בַרְליLְֵקיzִןַניִסְרָגיִאLaB',cְֶי'ג"לו
.eהיְיpַיִמהָעaְָרַאkְןַניִחLְkְַמאָלְו,ףֵסBי
ףֵסBיבַרdcְיֵתlְיִמaְליֵעְלסֵרָגcְתיִאְו
לֵכָאֵיד"מְל,אeהרkָLֵואָלרkָLֵד"מְל
aַההָליִכֲארeא.eיִמהֶזיִפְלzBאָמְק
bִַהתַסְריqְםיִרָפcְֶי'יִסְרָגLaB'.ןיֵאְו
קיֵפָניֵפְטןיzְִעַמelָdLְכְבcִ,הֶאְרִנ
,תeרkַLְתַרzBִמקיֵפָנcְִמהָליִכֲאֵמ)ה(
kִאיִהַהיcְרֶבֵאLֶiָתָצְקִמאָצBcְָכLֵר

:אeההָליִכֲארaַאGְוdיֵליֵרָק

תִיkַfַויָלָעןיֵאLֶרֶבֵארַמzְיִא
aָNָרaְקָמBכהֶזםe'.

יaִַרcְאaָיlִַאcְא"ָביִרְלeי"ִרְלהֶאְרִנ
Lֶי'אָמָתְסאָתיְיַרaַaָיֵנָתָקcְ,יִגְלtַיִמָק
aBLִעיeֶיהָליִכֲארLaBִמMeםLְתַריִב
יMִַאבַרְואָניִבָרcְאzְָגeלְפִבe,'םֶצֶעָה
LaBֶיע"כְלןָנaַָרְללָבֲא,יִגְלtַיִמָק
קיqִַמcְאָהְו.םֶצֶעתַריִבLְםMeִמ
לָלkְרaָNָתִיkַfַויָלָעןיֵאcְאָמיֵליִא'
'םֶצֶעתַריִבLְםMeִמLaBֶייאnַַא
ליִאBה,ןָנaַָרdkְָמeקBאְליֵצָמcְג"עא
eהְלאָריִבְסeיִגְלtַיִמָקיaִַרcְאaָיlִַאְו

kְַרaִמ,יBאָתיִנְתַמְליִמְקkְיֵתוָוd:
דָחֶא

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"ק'להמי"פ'יימאצ
:אהכלה

:ו'להםש'יימבאצ
:'י'להםש'יימגבצ
:ה'להםש'יימדגצ
:א'להםש'יימהדצ
:ו'להםש'יימזוהצ
:ז'להםש'יימחוצ
:גהכלהםש'יימכיטזצ

=
לאננחוניבר

והייורתידכמןנירמאו
והייניביאמיקלאלדירמא
רמאהימרי'רהזבוקלחו
אכיאהאמוטבאבהחספ
התיהרמאףסויברווהייניב
אכיאלספנורשוכהתעשול
ןיטושפןלוכןנברו.והייניב
יכאנתאנקיסאו.ןה
רמוא'רוהיינימהעברא
אלםצעולכאידחאתיבב
אלובייחרשכהלעובורבשת
רשוכהתעשולהתיהלוספהלע
תריבשםושמובשיהלספנו
תומצעבףרושהאינת.םצעה
םושמובןיאםידיגבךתחמהו
םצערמתיא:םצעהתריבש
רשבתיזכוילעןיאש
תיזכוילעשיוהזםוקמב
ןנחוי'ררחאםוקמברשב
תריבשםושמובשירמא
ןיארמאשיקלשירםצעה
.םצעהתריבשםושמוב
'רלןנחוי'רהיביתיא
אלםצעושיקלןבןועמש
וילעשישםצעדחאובורבשת
דחאו[הזםוקמברשבתיזכ
םוקמברשבתיזכוילעןיאש
רשבתיזכוילעשיו]הז
ינשמו.בייחרחאםוקמב

].הפףדלךיישןאכמ[

דחאינתקיכהשיקלשיר
רשבתיזכוילעשישםצע
םצעדחאוץוחבמהזםוקמב
ץוחבמרשבתיזכוילעןיאש
שיםינפבמחומתיזכובשיו
.םצעתריבשםושמוב
ורבשתאלםצעויכהאינתהו
חומובשישםצעדחאוב
םצעדחאוהריבשםוקמב
םייקמינאהמוחומובןיאש
.'וגורשבהתאולכאו
םצעדחא]ייוהאנקיסאו
ןיאשםצעדחאוחומובשיש
בותןניבתומו.בייחחומוב
אצישרבאשיקלשירל
םילשורילץוח'יפותצקמ
עיגמשדערשבבךתוחלספנו
רשבהןיבשירפמוםצעל
ראשנשרשבהןיבואציש
רמולכףלוקואציאלשרבאב
אלשרשכהרשבהשירפמ
דעםצעהןמוטישפמ.אצי
אצמנ.ךתוחוקרפלעיגמש
חספביולתטשפומהרשבה
םצעהלערבוחמאצישרשבה
םצעהואצישרשבהףרושו
ןמטישפהשרשבהראשוומע
ירבדלו.הליכאלרשכםצעה
הרמאהמלשיקלשיר
דעהפילקךירצשהנשמה
םצעהתריבשאוהאלהקרפה
בייחוניארשבםוקמבאלש
אלוטעמרשבהןמףולקי
רשבםוקמותואבריאשי

י"שריטוקיל=
פ"עא.ןידיגבךתחמה
.]א"עאיןילוח[תומצעכןישקד
הבירק.אקלסהובגלהילא
)גארקיו(שבכבביתכדהובגל
.]ב"עגליעל[המימתהילאה

].הפףדלךיישןאכמ[

השעיתינ.השעאביירהש
תאולכאוביתכדחומתליכאד
זצםיחבז[הזההלילברשבה
.ותצקמאצישרבא.]ב"ע
ךירצוםילשוריתמוחלץוח
דפליעל['וכאצויהתאךותחל
לש.רתונהולוגיפה.]ב"ע
רמאדח.]:וטליעל[םישדק
ןמקל.הנוהכידשחינפמ
ם"בשר[יאקלוגיפאדשרפמ
האמוטוילעורזג.]:כקןמקל
תאדיספהלןוצרבוהולגפיאלש
ןיאוןהםימלשדדועוםילעבה
קושוהזחאלאןהבןהכל
ידכתאטחםשלדיזמבםטחשיו
ורזגיכהםושמוםלוכןלכואל
אריהנאלו.].אכקןמקל[האמוט
לעטחושבאלאלוגיפןיאד
ונמזלץוחונממלוכאלתנמ
ןיאתאטחםשלםימלשטחושהו
ולעאלשאלאלוגיפןאכ
ם"בשר[הבוחםשלםילעבל
ילצעינפמרמאדחו.]םש
רתונאדשרפמןמקל.הנוהכ

.]:כקןמקלם"בשר[יאק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

אתפסות[.איףדןילוח)א
םיחבז'סותןייע)ב,]וקרפ
אתפסות[)ג,דחאוה"דס:זצ
,]:גליעל[)ד,]וקרפ
.].גפףד[)ו,.זעליעל)ה

ח"בהתוהגה=
'רד(םצעהתריבש'מג)א(
ב"נומ"את)יתאאקילוקאל
ייבאםש)ב(:הילג"לא"ס
אנווגיאהיכלכרמא
םש)ג(:ל"צכובןיאע"כ
ב"נ.תומצעבףרושהלבא
ךתחמהאיףדןילוחבןייע
:ל"כעתומצעבףרושהוןידיגב
ימניאהרשכד"מםש)ד(
ה"ד'סות)ה(:אוהרשכ
תרותמקיפניפט'וכוג"ה

:הליכא

=
םלשהרואהרות

אGלֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ)א
רָֹשaַָהןִמתִיaַַהןִמאיִצBת
eרLְaְִתאGםֶצֶעְוהָצeח

]ומ,ביתומש[:Bב

=
םינויצותוהגה

]ל"צכאוהלוספ[]א
תוביתשמח[]ב:)ןוילג(

:)ןוילג(]רתוימןיארנוללה
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