
.חפםיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה

zְקְסַעַיְוםיִרָמeaַzBע)א.הָרelָיִאאwְעַל
רַמָא,יֵרְמַתְדאָנָיְריִטdיֵלeביִרָק,אָתיִדaְְמeפְל
תָלdzְיֵלeרְמָא,אָזeזaְיֵנָהיkִהekַnָהְל
aְזeַצאָלְמ,רַמָא.אָזpָאcְדeְבLָאaְזeאָזeיֵאָלְבַב
,רַמָא;eהeרֲעַצאָיְליֵלaְ.אָתיְיַרBאaְיִקְסָעאָל
יֵאָלְבַבe,לֶבָבaְאָזeזaְאָתBמְדאnַָסאpַָצאָלְמ
יאַמ,רָזָעְלֶא'ררַמָאְו.אָתיְיַרBאaְיִקְסָע
cִכְלָהְו')אביִתְכeַעnִַרםיaִרְמָאְוםיeכְלe
,רֵמBגְו'בֹקֲעַייֵהGֱאתיaֵלֶא'הרַהלֶאהֶלֲעַנְו
אlֶָא;קָחְצִיְוםָהָרְבַאיֵהGֱאאGְו'בֹקֲעַייֵהGֱא'
GאkְםָהָרְבַאLֶkָתeבaBרַה,Lֶpֲֶא')ברַמֱאLֶר
קָחְצִיkְ)באGְו,'הֶאָרֵי'הרַהaְםiBַהרֵמָאֵי
LֶkָתeבaBNָהֶד,Lֶpֶַו')גרַמֱאiֵָלקָחְצִיאֵצNeַח
aַOֶָא,'הֶדlָאkְבֹקֲעַיLֶwְאָרBaַתִי,Lֶpֶרַמֱא
ר"א.'לֵאתיaֵאeהַהםBקnַָהםLֵתֶאאָרְקiִַו')ד
eaBאְרְבLֶpִםBיkְתBיֻלbָץaeִקלBדbָ,ןָנָחBי
Lָץֶרָאָוםִיַמ,Lֶpְֶקִנְו')הרַמֱאaְצeaְהְייֵנeהָד
eִייֵנְבNְְחַילֵאָרcְָווNָמeאֹרםֶהָלLדָחֶא
ביִתְכe','לאֶעְרְזִיםBילBדָגיkִץֶרָאָהןִמeלָעְו
eטֲחLֶMָםBתָי:'דָחֶאםBירֶקBביִהְיַובֶרֶעיִהְיַו)ו
Lֵי)גpָdיִמתַעְמe':LָכְוןיִסBtְרְטtBַאויָלָע
aְד)זאָריֵזר"א.הָריֵר('Nֶַלהaָא,ר"ת.מ"מ'תִי[
'Nֶַלהaַָלְמא,'תִיnֵדLְֶואיִבֵמםָדָאLBלַעטֵח
BתָחְפLְִוcBְבַעיֵדְילַעְו)הםיpִַטwְַהzBִבBeנaְיֵדְי
לָבֲא;ןzְָעcִַמאLֶHןיaֵןzְָעcִַמןיaֵ,םיִנֲעַנkְַה
יֵדְילַעְוםיִלBדbְַהzBִבBeנaְיֵדְילַעטֵחBLBניֵא
אlֶָאLְzBִאדַילַעְוםיִרְבִעָהBתָחְפLְִוcBְבַע
לַעאGםָדָאטBחLְִיאG)ו,Cָדיִאאָיְנzַ.ןzְָעcִַמ
BתָחְפLְִוcBְבַעיֵדְילַעְוםיִלBדbְַהzBִבBeנaְיֵדְי
לָבֲא,ןzְָעcִַמאlֶָאLְzBִאדַילַעְוםיִרְבִעָה
LBהטֵחeיֵדְילַעאaְנBeִבzBַהwְַטpִיֵדְילַעְוםי
אLֶHןיֵבeןzְָעcִַמןיaֵםיִנֲעַנkְַהBתָחְפLְִוcBְבַע
,ןֶהיֵלֲעןaַָרטַחLְָוeטֲחLֶMָןelָכְוב;ןzְָעcִַמ
ץeח,ןָמְצַעלaְLֶןיִאְצBיןיֵאְוןaַָרלaְLֶןיִאְצBי
,הMִָאאָנLְיאַמ.תBחַמְלהָלBכLֶiְהMִָאָהןִמ

הMִָאָהןִמץeח'תַרְמָא,אָיLְַקאָפbeאָה.dָליֵמָדcְלָכְוהMִָאאָבָררַמָא
LֶiְכBחַמְלהָלBאָקְפָניַחַמאָלאָה,יַחַמְדאָמְעַט;'תaְLֶלaַָלְעd,יֵנָתָקאָהְו
אlֶָא'יאַמג.אָקְפָנאָלאָמָתְסאָה,'ןzְָעcִַמאlֶָאLְzBִאיֵדְילַעאGְו'אLָיֵר
םkelָ'אָהְו.אָלרeמֲאcַאָכיֵהיֵקteַאְל,אָמָתְסaִאlֶָאןיִאיִרְמָאcְואָל,'ןzְָעcִַמ
LֶMָטֲחeְוLַָרטַחaָיןֶהיֵלֲעןBןיִאְצaְLֶַרלaָן'cְחיֵנָתָקְו,אָמָתְסִבeִאָהןִמץMָה
:הfִֶמלBדbָיeחיִמEְלןיֵאeטֲחLֶMָןָויkֵד,אָבָררַמָא.תBחַמְלהָלBכLֶiְיֵנtְִמ
יֵנLְלLֶדֶבֶעןַנzְ,נ"רְלאָבָסאָניֵעבַרdיֵליֵמָר:'eכְוןיִפLezָיֵנLְלLֶדֶבֶע
LezָןיִפGִמלַכאֹיאMֶלLְִמהָצָראָיְנַתָהְו,ןֶהיֵנfֶאהBִמהָצָרלֵכfֶאהBל"א.לֵכ
;אָתzְְעַמLְםיzַiְֵסpָCzִיִמeיpִיִמ,אָמekָאאָיְתtַ)חdָליִרְמָאְו,אָבָסאָניֵע)ז
BיְצֶחְודֶבֶעBיְצֶחLֶיִמ:יֵדָדֲהַאיִדְפָקאָלcְאָתיְיַרaָ,יֵדָדֲהַאיִדְפָקְדaִןיִתיִנְתַמה
aֶחןBןיִרGִמלַכאֹיאMֶַרלaBכְוe':ִמMֶַרלaBהeאcְGִמלָבֲא,לַכאֹיאMֶמְצַעלB
הָנLְִמkְןאkָ,אָיLְַקאָל.aBַרלMִֶמאGְוMֶlBִמאGלַכאֹיאGאָיְנzַאָהְו,לַכאֹי
דֵבBעןיִרBחןBaֶיְצֶחְודֶבֶעBיְצֶחLֶיִמ)טןַנְתcִ.הָנBרֲחַאהָנLְִמkְןאkָהָנLBאִר
,םיִרְמBאיאLַnַתיaֵ.לlִֵהתיaֵיֵרְבcִ,דָחֶאםBיBמְצַעתֶאְודָחֶאםBיaBַרתֶא

zִwְַנzֶם

zְֵי.םיִרָמLaְְרַהלֶבָבaֵלַס.אָנָיְריִט:ה:kַnָהkִיֵנָהיaְזeאָז.kַnֵָאֵמהle
aְזeַהרַה:דָחֶאזnBִרiְָוהNָקָחְצִיְדהֶדeלֵאתיֵבcְבֹקֲעַי,kelָםaְרַה
ןBהיLֵיִנkְםBי.'לאֶעְרְזִיםBי':בeMָיְמםBקָמ.תִיBaַאָרe:Lֶwְלtַlְְתִהתִיaַַה
רַרְבeהLֶ.הָריֵרLaְֵי:תיLִאֵרaְתַריִציkִ'םBי'dיֵליֵרָקְו,ןַניִמbְְרַתְמ
LֶaַָרְתִנהֶזvָהaִLְתַעLְיִאהָטיִחle
לַעL'aַיִא'.'תִיaַָלהe:'NֶהeעיִדBה
Cיִרָצןיֵאְו,Bתיaֵיֵנaְלָכְלpeֶחwִָיתִיaַַה
cְַעzָיֵדְילַע:ן.aִLְליִב.LֶaְנBeִבzB
ןzְָעcִַמןיkָCaְֵלִה,ןָכpְַחְלויָלָעםיpִַטwְַה
cְניְיַהeaִאָמָתְסkִמְדBַקְליֵקnָן,aֵןי
LֶHִמאcְַעzָן,cְכְיןיֵא,אָליִרְמָאBןיִל
םיִנֲעַנkְַהBתָחְפLְִוcBְבַעןֵכְו,תBחַמְל
ןיִכeמְסcִ,ויָרֲחַאeכnָLְִיםָחְרkָלַע
בbַלַעףַא,תיִרְבִעָהBתָחְפLִלָבֲא.ויָלָע
cְַמאָלLְkַָלתַחdֶאlָאaִַטְקpָהcְאָה
ויָלָעןיֵאcְןָויkֵ,)יןיִנָמיִסaְהָאְצBי
,Cָדיִאאָיְנzַג"ה:תBחַמְלהָלBכְיdָכpְַחְל
GִיאLְחBםָדָאטGיֵדְילַעאaְנBeִבzB
BתָחְפLְִוcBְבַעיֵדְילַעאGְוםיִלBדbְַה
אlֶָאLְzBִאדַילַעאGְוםיִרְבִעָה
ץeח:'eכאeהטֵחLBלָבֲא,ןzְָעcִַמ
יֵנtְִמdָמְצַעלaְLֶתאֵצLֶiB.הMִָאָהןִמ
Lֶnְָתָאָחdהָאָחְמ,cְכ(ל"ייק(bִיhִןיcַף

יִניֵאdָלֲעַבְלרַמאLֶzֹהMִָאהָלBכְי):זע
:kֶEְרָצְלהBNָעיִניֵאְוMֶlְEִמתיֶנfBִנ
יאַמרַמBלkְ.הMִָאאָנLְיאַמג"ה
LְְבַעֵמיִהיִאאָנcBְוLִתָחְפBםיִרְבִעָה
eנְבBeִבzBַהbְדBםיִל:eְמLַpֵרַמָא,י
eניְיַהd.cְָליֵמָדcְלָכְוהMִָאאָבָר
kָיֵנָהל:LֶiְכBחַמְל]בםיִלBַמ.תLְעַמ
LֶnְהָאָחLֶlָאָמֲעַטאָמְלַא,הָאָחְמםֶה
:dָלְעaַלaְLֶהָאְצBיאָמָתְסאָה,יאַחַמְד
ןיֵא.אָלרeמֲאcַאָכיֵהיֵקteַאְלג"ה
יִדְפָקְדaִ:הָאָחְמeניְיַהcְ,ןיִצBרeנָא
ןיִצBרןיֵאְו,םיִלָעaְַהיֵנLְ.יֵדָדֲהַא
הvַָרְתִנleיִפֲאkָCְלִה,הfִֶמהֶזתBנָהיֵל
BריֵבֲחןיֵאMֶlBִמדֶבֶעָהלַכאLֶiֹדָחֶאָה
:BריֵבֲחלMִֶמBקְלֶחהֶנָהLֶiֵהֶצBר
kְִמLְאִרהָנLBק.הָנBםֶדLֶרְזָחeה"ב,
GִמלַכאֹיאMֶמְצַעלB,ִמtְיֵנLֶקֶלֵחןיֵא
הָנLְִמzB:kְְעcַרַחַאLָCְמִנתeדְבַע
יֵרֲהBרְרְחLְַלeניֵדָיְבeליִאBה.הָנBרֲחַא
:BמְצַעלMִֶמלֵכBאְו,ןיִרBחןֶבkְאeה

zִwְַנzֶם

LָיִמתַעְמpָdֵיLaְאָלאָכָה.הָריֵרLָיֵיC'ריאַמBהֶצ,aִLְתַע
Lְהָטיִח',cְִבLְַאליֵעְלאָמָלLְןַניִעְמcְיִאGאaֵהָרְריaִLְתַע

LְָניֵאהָטיִחdאBתֶלֶכkְג"עאלָלcְד"סcְרַתָבaַָלְעdbְלָבֲא,יֵפְטאָריִר
.מ"מ'תִיaַָלהNֶ':ל"מקיאַמהָטיִחLְתַעaִLְהֶצBרםִאאָכָה

tֵריeL,ִמMeםcְ'Nֶַלהaָואָל]ג'תִי
cְאBיֵלתיִאיִכָהְו,אָתיְיַרdז"רְלbeיֵפd
aְןיֵאקֶרֶפaֵַהןיnecָםיִרָדְנ(רcַולף.(.
אLֶHחַסtֶליִכֲאַמCַאיֵהְורַמאzֹםִאְו
ןיֵאתBליֵבְנלֵכBאןָטָקcְיִהְנ,)לוָיeנְמִל
BלתtBְסִל,LBיִרְפַהְלןיeeִצְמד"ב
aְסָאםִיַדָיeר,kִרַמָאְדaְֵרֵחקֶרֶפL
ןַניִפְלָיםָתָהcְי"רואְו.).דיקףcַתBמָבְי(
אָיְמceאlֶָארeסָאאGְו,'םeלְכאֹתאG'ִמ
cִLְםיִצָרeליֵבְנBלָבֲא,תkְג"הcְיִאkָא

:)מיֵרLְהָוְצִמpeCִח

ק"פaְ.םיpִַטwְַהzBִבBeנaְיֵדְילַע
cְמ"ב)cַביף:(bַaֵיִאהָאיִצְמיkָא

,nָLַמןָטָקןָטָקאcְGרַמָאcְןאַמְל
eהֶזויִבָאןַחְלLֻלַעeCמָסְולBדbָאlֶָא
ןַניִרְמָאcְִמ,nָLַמןָטָקכ"עאָכָה;ןָטָק
aִֵמןיcְַעzBaֵןיLֶHִמאcְַעzB,ְוLֶHא
יִרְמָאecְניְיַהeCמָסaְןַניִרְמָאzBְעcִַמ
תBחַמְלםָדָיLaְֵיcְאָטיtְLִםיִלBדְגe,אָל

:ןֶהיִבֲאןַחְלLֻלַעןיִכeמְסleיִפֲא

leיִפֲאל"מק.'eכeטֲחMֶMָןelָכְו
EְלןיֵאeטֲחcְLָןָויkֵ,אָמָתְס

:eCמָסaְןַניִרְמָאְדkִהfִֶמלBדbָיeחיִמ

ןיֵא.יֵדָדֲהַאיִדְפָקְדaִןיִתיִנְתַמ
לkָןיֵאLֶיִדְפָקLcְֵרָפְל

CָכְלB,eריֵבֲחתֶאתBנֲהַהְלהֶצBרדָחֶא
אLֶHרLְָפֶאיִאcְלַכאֹיאBGקְלֶחleיִפֲא
דָחֶאלkָכ"א;Bריֵבֲחקֶלֵחםbַ]דהֶנֲהַי
LֶMBַהיִכְוויָלָעטֵחMBה]הטֵחeבָסאeר
LֶiַקְלֶחהֶנֲהBִמMֶlBְוGקֶלֵח]דהֶנֲהַיא
ויָלָעטַחkְLֶMָיֵריְיַמאָמָתqְִמB,cְריֵבֲח
eטֲחLֶMָםBתָי'אLָיֵרְדאָיְמaB,ceַר
דֶבֶעBיְצֶחLֶיִמcְ,דBעְו.'eכ'ויָלָע
הָנLְִמְלףַאBמְצַעלMִֶמלַכאֹיאGיאnַַא
ףַאתBנֲהַהְליאcַַוzBְעַדcְ,הָנLBאִר
Cָכְל.הָבBחיֵדְיתאֵצָליֵדaBkְַרקֶלֵח
לLֶkָיִדְפָקcְסֵרְטְנweַהeLריֵפkְהֶאְרִנ
לMִֶמBקְלֶח]והֶנָהLֶiֵהֶצBרBניֵאדָחֶא
,BריֵבֲחקֶלֵחלַעףַאטֵחLBְו,Bריֵבֲח
לַכאֹיםִאדיtְִקַמBניֵאBריֵבֲחLֶרeבָסְו
לַכאֹיאGדֶבֶעBיְצֶחCָכְלMֶlB,eִמBקְלֶח

:BמְצַעלMִֶמףַאהָנLBאִרהָנLְִמְל
םִאְו)נ.לBכָיBניֵאהָחְפLִאOָיִל]ז

zֲֹעיֵתיֵלְורַמאNֵהcִ'רְפe
eבְרe')aְאֵרLִואָלהֶחְדִיְו)טתיcְ'Gא
םMeִמל"יְו.)גכםירבד('Lֵדָקהֶיְהִי
cִָדיdcְיֵלkֲָעאNֵה,cְְפֶאLָָלרd
aְעְו.דֶבֶעBד,cְִחְתִבlַתaִרַקֲעיִמהָאי
תַאָצBהaְאlֶָאהNֲֵעםיwַiַיִמאGְוואָל
יִרְבִעדֶבֶעBaְמְצַערkBְמִיְו,ת"אְו.עַרֶז
ןיֵאLֶןַמְזaִל"יְו.הָחְפaְLִרezָמהֶיְהִיְו
דֶבֶעגֵהBנBניֵאיnֵַנזָאcְ)ס,גֵהBנלֵבiBַה
רkBְמִלרeסָאcְי"ִררֵמBאדBעְו.יִרְבִע
ק"פaְןַניִרְמָאְדkִ,יִרְבִעדֶבֶעBaְמְצַע
cְִקceLִןי)cִַית"אְו.):בכףOָָיְצֶחאd
LִָיְצֶחְוהָחְפdaַחתBל"יְו.ןיִרcְדַציֵתָא
םִאְו.תeריֵחדַצLְzַnֵLaְִמeתeדְבַע
zִֹיְורַמאOָתֶרֶזְמַמא,cְמרֵזְמַמezָר

aְLִהָחְפ,cִאָהקֶרֶפְבBרֵמ)Lָםcַַררַמָא).טסףaִפְרַטיBכְיןBיִלםיִרֵזְמַמםיִלhָרֵה,kֵנרֵזְמַמ,דַציBNֵאLִהָחְפeמezַָנרnֵיaְריֵחדַצeת,cַרֲחeיֵר
eמיֵריֵזְמַמezָהֶזאֹבָלםיִרaָיְצֶחיִא,ל"יְו.הֶזBִקדֶבֶעceLִןיzBדְבַעדַציֵתָא,ןיִסְפeתeִמLְzַnֵLaְֵאדַצLֶיִאתL,אָליִאְוzָםִאיִסְפkֵןaְתָליִעB
aְנְזתַליִעeת;eַהְבMBַחֵל)bִיhִגמןי.(ַסְמtְיֵלאָקdיִאzָעְו.אָליִאיִסְפBת"רואדcְןיֵא)א(zַwְָרַהְלהָנaBםִאְו.ןיִרֵזְמַמתzִֹיְורַמאOָהָניִתְנא,
cַרֲחeיֵרeמיֵניִתְנezָהֶזאֹבָלםיִרaָל"יְו.)עהֶזcְלַעףַאbַבcְמרֵזְמַמezָרaְLְִפֶאןיִתָנ,הָחְפLָרcְסָאeרaָd,cְֵדָקLעְוBהדֵמeַהאnַרֵזְמ,LֶpBרַצ
)ב(dיֵלאָלbְְרַמהָניִתְנeתֶרֶזְמַמcְ):הפףcַתBמָבְי(תBרezָמLֵיaְןַניִרְמָאcְאָהְו.'Lֵדָקהֶיְהִיאcְ'GואָלaְרezָמCָכְלe,ןיceLִִקיִסְפzָאָלcְרqeיִאֵמ
:הָניִתְנביֵסָנאָקאָהcְ,רqeיִאdaָיֵלתtְַכִאאָלאָרְבbַיאַה,הָחְפaְLִרeסָאןיִתָנcְבbַלַעףַאְו,הָחְפBLִנaְאBLֶiִOָעְרַזריLְִכַהְללBכLֶiָיִפְל
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םיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה :חפ

zִwְַנzֶַרתֶאםaBמְצַעתֶאְוBGאzִwְַנzֶם;
,ןיִרBחןBaֶיְצֶחרָבLֶkְלBכָיBניֵאהָחְפLִאOָיִל
,דֶבֶעBיְצֶחןיִיַדֲעLֶלBכָיBניֵאןיִרBחתaַאOָיִל
הiִָרְפִלאlֶָאםָלBעָהאָרְבִנאGאGֲהַו,לֵטaִָי
eִבְרiָה,Lֶpֶארַמֱא('GתאBהeָאָרְבd)ֶאlָא(
ןיִפkBםָלBעָהןweיzִיֵנtְִמאlֶָאא;'dָרָצְיתֶבLֶָל
רָטLְבֵתBכְוןיִרBחןBaֶתBאהBNֶעְוaBַרתֶא
תיֵבkְתBרBהְללlֵיִהתיeaֵרְזָחְו.ויָמcָיִצֲחלַע
Lַnַאָהב'ינתמ:יאBְבַעְלרֵמcBאֵצeLְחBט
הֶלָטטַחLָ;לַכאֹייִדbְטַחLָ,חַסtֶַהתֶאיַלָע
.ןLBאִרָהןִמלַכאֹיהֶלָטְויִדbְטַחLָ;לַכאֹי
טַחLְִי;הNֲֶעַידַציaB,kֵַרBלרַמָאהָמחַכLָג
יִדbְ,יaִַריִלרַמָאיִדbְםִא,רַמאֹיְו,יִדְגeהֶלָט
LֶlBהֶלָטְוLֶlִַריִלרַמָאהֶלָטםִאְו,יaִי,
רַמָאהָמaBַרחַכLָ.יLֶlִיִדְגLֶlBeהֶלhַָה
ןיִרeטְפe,הָפיֵרOְַהתיֵבְלeאְצֵיןֶהיֵנB,Lְל
יִדbְטַחLָאָטיtְLִ'מג:יִנLֵחַסtֶתNBֲעlִַמ
,לַכאֹיהֶלָטטַחLָ;הֶלָטaְליִגְרcִג"עא,לַכאֹי
הֶלָטְויִדbְטַחLָ)א(.יִדְגaִליִגְרcִבbַלַעףַא
לַעןיִנְמִנןיֵאאָיְנzַאָהְו,ןLBאִרָהןִמלַכאֹי
Lְיֵנtְםיִחָסkְןיִתיִנְתַמ.דָחֶאaְֶלֶמCeְלַמkָה,
,דָחֶאkְםיִחָסtְיֵנLְלַעןיִנְמִנןיֵא]אאָיְנַתָהְו
eֲעַמNֶהaְֶלֶמCeְלַמkָהLֶרְמָאeאְצםֶהיֵדְבַעְלe

תֶאeלֲאLְָוeאaָ;םיִחָסtְיֵנLְןֶהיֵלֲעeטֲחLְָוeאְצָיְו,חַסtֶַהתֶאeניֵלָעeטֲחLְַו
הָרְמָא,הkְָלnַַה]בןִמeלֲאLְָוeאaָ,הkְָלnַַהתֶאeלֲאLְַוeכְלםֶהָלרַמָא,Cֶלnֶַה
ןzְָעַדCcְֶלֶמeהkְָלַמדםֶהָלרַמָא,ג"רתֶאeלֲאLְָוeאaָ,ג"רתֶאeלֲאLְַוeכְלםֶהָל
.יִנMֵַהןִמאGְוןLBאִרָהןִמאGלַכאֹנאGהןַנֲא,ןLBאִרָהןִמeלְכאֹיןֶהיֵלֲעהlַָק
הָדeעqְַהלkָאnֵַטְלwְLeִבe,םִיַחaְָטnִַהתיֵבaְהָאָטְלַהתאֵצְמִנתַחַאםַעtַבLeְו
kelָd.aָאeְוLָלֲאeַהתֶאnֶֶלC,כְל,םֶהָלרַמָאeְוLַלֲאeַהתֶאnְַלkָה.aָאeְוLָלֲאe
רַמָא,BתBאeלֲאLְָוeאaָ.לֵאיִלְמbַןaַָרתֶאeלֲאLְַוeכְל,םֶהָלהָרְמָא,הkְָלnַַהתֶא
eליִטֲהַוeכְל,םֶהָלרַמָא,ַחֵתBרBלeרְמָא,ןֵנBצBאַחֵתBרםִיַחaְָטnִַהתיaֵ,םֶהָל
לkָג"ררַהִטְו,הLֲָחיִרְוןֵנBצלLֶסkBָהיֶלָעeליִטֵהְוeכְלָה.ןֵנBצלLֶסkBָהיֶלָע
תאֵצְמִנ,ג"רaְהָיeלzְהkְָלַמתאֵצְמִנְוהkְָלaַnַיeלCzֶָלֶמאָצְמִנ.kelָdהָדeעqְַה
kַָהלqְעeהָדzְלeהָיaְג"ר:LָהַמחַכMֶלרַמָאBַרaBכְוe':'Lֶlִהַמ)א,'יMֶwָהָנ
dיֵלאָחיִנB,cְלְצֶאaBַרליִגָרָההֶעBרלֶצֵאCֵלBהו,יaַiֵַארַמָא.aBַרהָנָקדֶבֶע
aְַתwְַנzָאcְַרaֵיd,eיֵליֵנְקַמdיִמדַחpַהיְיeתָנְמלַעLֶַרְלןיֵאaBְרLeתaB:Lָחַכ
,הָקיִרְזרַחַאחַכLֶMָאlֶָאeנLָאGז,יaַiֵַארַמָא:'eכְוBלרַמָאMֶהַמaBַר
cִיִעְבcָאָנcְיִאfְקיִרcָלָבֲא,הָליִכֲאַליֵזֲחהָוֲהםLָהָקיִרְזיֵנְפִלחַכ,cְיִאיִכfְקיִר
cַָח)ב,הָליִכֲאַליֵזֲחהָוֲהאָלםiֲָעַלןיִביNBתtֶחַסLֵיִא.יִנkָאcְָליֵנְתַמd
דָחֶאaְתֶלaֶַיתאֵצְמִנְוהֶזaָהֶזןֶהיֵחְסtִתBרBעeבְרָעְתLֶpִהMִָמֲחח,אָתיְיַרaַָא
אGט,יaַiֵַארַמָא.יִנLֵחַסtֶתNBֲעlִַמןיִרeטְפeהָפיֵרOְַהתיֵבְלןיִאְצBיןkelָ,ןֶהֵמ
LָנeֶאlָאLֶpִבְרָעְתeהָקיִרְזרַחַאְל,cִיִעְבcָאָנcְיִאfְקיִרcָיֵזֲחהָוֲהאָהיִמם
יֵנְתַמcְןאַמ.יִנLֵחַסtֶתNBֲעַלןיִביiַָחהָקיִרְזיֵנְפִלeבְרָעְתִנלָבֲא,הָליִכֲאַל
ןָויkֵ,אָלןיִתיִנְתnַַאלָבֲא,אָתיְיַרaַָאיֵנְתַמcְןאַמ;אָתיְיַרaַָאש"כןיִתיִנְתnַַא
cְִכLֵהְניִנןיִריe,cְיִאיִאcְַק,הָליִכֲאַליֵזֲחיֵוֲהרַכnֵיLְַמiָאbַרַמרַמָא.אָיְל
eטְפeִמןיִרlֲַעNBתtֶחַסLֵיִאאָהְו,יִנkָדַחאcְִמ.קיֵפָנאָלMeםcְְפיֶאאָלLָר,
eהיְיpַיִמהָעaְָרַאcְ,הָרָזֲעָלןיelִחיֵתיְיַמאָק,חַסtֶדַחְודַחלkָיֵתְיַל,דיֵבֱעיֶליִכיֵה
יֵתְיַנ,יאַמיאַה.וָיeנְמִלאLֶHלָכֱאֶנחַסtֶאָצְמִנ,חַסtֶדַחeהkelְיֵתְיַל.eהְליִדְבָע
kָיִמדַחלpַהיְיetִחְסBיִא,אָמיֵנְויֵנְתיַנְוcִיִדיaַמלַעeיאַה,םcְַהיַתיְיַאLְzָא
,רLְָפֶאאָל.םיִמָלLְיֵוֱהיֶנאLְzַָהיַתיְיַאcְיאַה,םzָיִדיcִיִאְו,חַסtֶיֵוֱהיֶנ
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zִwְַנzֶַרתֶאםaB.LֶניֵאBדיִסְפַמkְלeאָרָהןִמםeליB:מְצַעתֶאְוBGא
zִwְַנzֶהַמ.םzְיִל:ויָלָעאֵהOָאLִניֵאהָחְפBכָיBל.cְריֵחדַצeסָאתeר
aָd,cִביִתְכ)cְגכםיִרָב('GֵדָקהֶיְהִיאL'ִיאָל]גqַיִאבzְהָמָאאָת:
ןָויֵכcְ,הֶלָטaְליִגְרcִג"עאְו,nֶpeִמaBַרלַכאֹי,יִדbְטַחLָ'ינתמ

cְאָלtָיֵרLיֵלd,יֵלֲעdַמְסC:ןִמלַכאֹי
הָמחַכLָ:ףֵרOִָייִנMֵַהְו.ןLBאִרָה
,הֶלָטBאיִדBbְלLֵריaB.LֶtֵַרBלרַמָא
Cיֵרtָאָרָמbְַבe.יLֶlִהֶלָטְו:חַכLָהֶזְו
dיֵלאָנְמaB,eַרהָנָקדֶבֶעהָנMֶwָהַמ
.BלרַמָאהָמaBַרחַכd:Lָיֵדיִדְל
eאְצֵיםֶהיֵנLְ:םִיַנMְַהטַחLָרָבkְהֶזְו
יאַהְדיֵהַעיִדְיאָלcְ.הָפיֵרOְַהתיֵבְל
אlֶָאלָכֱאֶנחַסtֶןיֵאְו,יאַהְדיֵהְו
הָטיִחcִLְ.יִנLֵחַסtִֶמןיִרeטְפe:)גוָיeנְמִל
eַעְמהָקיִרְזlַיאַהַאאָדֲח,איִהאָתְי
:אָיְלbַאiַָמLְיnֵַקְו,יאַהcְַאאָדֲחַו
יֵנLְלַעןיִנְמִנןיֵאאָיְנַתָהְו'מג
tְםיִחָסkְכֱאֶל.דָחֶאBלaִLְהָליִכֲאתַע
יִכְו,הָריֵרaְןיֵאcְ,הֶצְרLֶiִםֶהֵמדָחֶאֵמ
aָלַכיֵמְליֵע,cִאָמְליaִLְתַעLְאָלהָטיִח
הֶזְו.ליֵכָאאָלkָCְלִה,dיֵלֲעdיzְֵעcַהָוֲה
LֶַרתֶאהָנְמִהaBלַעLְיֵנtְַרְוםיִחָסaB
:ןLBאִרָהןִמלַכאֹיCַאיֵה,ויָלָעCַמָס
aְֶלֶמCeְלַמkָה.Lֶzְלeןֶהיֵדְבַעלַעןיִי,
םיִיָדbְםִאןָתָדeעְסלַעןיִדיtְִקַמןיֵאְו
,הָריֵרaְןיcִןאkָןיֵאkָCְלִה,םיִאָלְטםִא
cְהיְיוַוְרַתeיֵלאָחיִנd,ָכיִפְלCלַכאֹי
אָדיֵפְקאkָיֵלcְןָויֵכcְ,ןLBאִרָהןִמ
יִדְכCaִָדיִאְוBתָבBחיֵדְיןLBאִרaָאָצָי
יֵנLְלַעןיִנְמִנןיֵאאָיְנַתָהְוג"ה:טַחLְִנ
tְםיִחָסkְדָחֶא,eֲעַמNֶהaְֶלֶמCeְלַמkָה
eכְל:הֶלָטְויִדbְ.םיִחָסtְיֵנe':Lְכ
הָמָכֲחַוהָאיִקaְ.הkְָלnַַהתֶאeלֲאLְַו
ןיֵאLֶןָרָמֲאַדkְ.הlַָקןzְָעLֶcַ:הָתְיָה
אeGנָא:הֶלָטםִאיִדbְםִאןיִדיtְִקַמ
eטֲחnֶpeLֶpִLְִמדָחֶאהָיָהםִא.לַכאֹנ
ןִמאGלַכאֹיאG,הֶלָטְויִדbְויָלָע
דיֵפָקcְןָויֵכcְ,יִנMֵַהןִמאGְוןLBאִרָה
דָחֶא.הָאָטְלַה:dיֵלאָחיִניֵהaְַעיִדְיאָל
,ןָעbַָמaְןיִאnְַטְמַהםיִצָרLְהָנֹמMְִמ
eיִבwְLeַטְלnֵא,LֶיָהeבְסeןיִרLֶnֵהָת:
aֵַהתיnְִטaָרםִיַחBאַחֵתBצBןֵנ.
kְלBתאָצְמִנרַמaְרBאןיִחְתBaְצBןֵנ:
הָאְמeטיaֵַגְו,הָסkְְריִפe.הLֲָחיִרְו
'aְמBםָת'kְביִת:aְַתwְַנzַָרְדאaֵיdא[.
LֶלןיֵאBzַwָתֶרֶחַאהָנ,cְיֵצָמאָלאָה
םִאְו,םיִמָלLְהֶלָטְו]דיLֶlִיִדbְרַמיֵמְל
יִדְגe]דיLֶlִהֶלָטיaִַריִלרַמָאהֶלָט
Lְםיִמָל,kְֵרָפְמִדLַקְלnָן)Lֶnְטֵעַמ
aַתָליִכֲאB,cְהיְיוַוְרַתְלליֵכָאאָקeaְאBתB
eהיְיpַיִמדַחְו,חַסtֶקֵפְסםMeִמהָלְיlַַה
Lְהםיִמָלeהא[(:GאLָנe.cְרְטְפִנe
רַחַאְלaBַרחַכLֶMָאlֶָא,יִנLֵחַסtִֶמ
לָבֲא,BלרַמָאהָמםיִמcַָהיֵנLְתַקיִרְז
aִLְהןיִיַדֲעהָקיִרְזתַעeכָזאeהָיָהְור
לLֶהֶזיֵאְובַרלLֶהֶזיֵארֵרָבְלרLְָפֶא
הָליִכֲאםLְֵלםcָקיִרcְְזיִאיִכcְ,דֶבֶע
:dיֵדיcִויָיeנְמיֵעיִדְיאָהcְ,קיִרcְְזיִא
תַליִכֲאַלאGקיִרcְְזיִאיִכcְ.ןיִביiַָח[
aָNְָזיִארcְקיִר,cְנְמיֵעיִדְיאָלאָהeויָי
cִיֵדיdַי:]]וaֶמ.תֶלeסְפִלםBל:aְדָחֶא
ַעeדָיןיֵאְו,תBרBעָהדַחַאaְ.םֶהֵמ
BתBאְו,הֶזרBעהָיָהחַסtֶהֶזיֵאֵמ

ןיִריkְLֵַההָעaְָרַא.יֵזֲחיֵוֲה:ןיִרeטְפe.cִנLָאGיaַiֵַארַמָא:קַפְנאָלcְדַחאkָיִאאָהְוCיֵרtָןnַָקְלe.יִנLֵחַסtִֶמןיִרeטְפe:אeהלeסtָחַסtֶַה
,ןkelָ.ןיִביiַָח:dיnֵַקְלִדkְהָרָזֲעָלןיelִחיֵיeתיֵאְלרLְָפֶאאָלְו,יֵתְיַלpecְַמַעיִדְיאָלcְםMeִמרeטtָיLִיִמֲחַהְו,eאְצָיהָעaְָרַאָהkָCְלִה,הָליִכֲאַל
LֶןיֵאkָןאkָLֵר,LֶHַהקַרְזִנאcָתַליִכֲאַלםaָNָןאַמ:רcְאָהְל.יֵנְתַמ'GאLָנe'cְַאaַiֵַאיnַןיִתיִנְת,Lֶפ"עאLֶMְןֶהיֵנkְLֵֶאןיִריlָאLֶנְמןיֵאeוָי
:ןֶהLֶlָהָקיִרְזתיֵאְרִנאGְוןelָכLaְֵיםeמלeסtְקֵפְסcִ,אָתיְיַרaַָאש"כ;יִנLֵחַסֶפaְןיִביiַָחהָקיִרְזתַעaִLְקֵפqַָההָיָהםִאcְרַמָאָקןיִרkָיִנ
ןיִרeטtְרַמרַמָאג"ה:BלְכָאְלרeסָאLֶפ"עאְוןaְָרָקלeסtְןאkָןיֵאיֵרֲהLֶ,הָקיִרְזִלןzָיִנםcַָהְו,דָחֶאלkָלLֶםיִלָעaְהֶזיֵא.אָיְלbַאiַָמLְיnֵַק
:םeלkְםָנָיְנִמןיֵאeאְצָירָבleLֶkְֵאLֶ.וָיeנְמִלאe:LֶHאְצָירָבLֶkְהָעaְָרַאָה.הָרָזֲעָלןיelִחיֵתיְיַמאָק:יֵאָקאָתיְיַרaַָאְו.'eכיִנLֵחַסtֶתNBֲעlִַמ
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kBַרתֶאןיִפaB.aְָיְצֶחdLִןיֵאהָחְפkBַרתֶאןיִפaָdֶאlָאָכיֵהא
cְגֲהָנeaָdניְיַה,)דרֵקְפֶהגַהְנִמeִמMeםcְִכLֶiְLַָרְרְחdLֶnָא

Gאzְַקiֵםיkֵןָויcְַחיִמאָלiְַאת"אְו.הָביnַיאkBאיִכְו,ןיִפBלרֵמBםָדָאְל
הָוְצִמל"יְו.הNֲֵעaַרֵבBעcBְבַערֵרְחLְַמַהB,cְריֵבֲחהkְֶזLֶiִליִבaִLְאָטֲח
תֶבLֶָל,dָאָרְבeהֹתאcְ'G,יֵנאLָהaַָר
א"ריbַaֵ):זמףcַתBכָרaְ(יLַpְֵמִדd',kְָרָצְי
LֶMְִבַערֵרְחיcBַרְדהָוְצִמ')הaִםיLָיֵנא':

םיִחָסtְיֵנLְלַעןיִנְמִנןיֵאאָיְנַתָהְו
kְדָחֶא.tֵֵריLaַweסֵרְטְנ

cְהָרְבָסאָתיְיַרָבcְןיֵאaְיֵצָמאָלְו,הָריֵר
,הָריֵרLaְֵיcְרַבָסָקןיִתיִנְתַמcְיֵיLַpeְל
cְםִאkֵיֵלהָוֲהןdהֶזיֵאֵמיֵנְתיִמְל
Lֶiִַאְו,ת"אְו.לַכאֹיהֶצְרnְַמאָליאLַpֵי
cְיֵנָתָקאָתיְיַרָבkְLֶpִלַעהָנְמLְיֵנ
tְםיִחָסkְַוםָתָהְודָחֶאcַיאGלַכאֹיא
הֶזeהeנְמִהkְLֶןיִתיִנְתַמלָבֲא,םֶהיֵנMְִמ
ל"יְו.ןLBאִרָהלַעzBְעַדcְהֶזרַחַא
cְאִררַמָאָקןיִתיִנְתַמLBִלןLְהָטיִח,

:ףqBַבְלויָלָעהָנְמִהLֶפ"עא

aְֶלֶמCeְלַמkָה.LֶiֵLרםֶהָלBב
םִאיִדְפָקאָלְו,םיpִַדֲעַמ

bְםִא,הֶלָטםִאְויִדLָםִאןֵמkָחeL:

.aBתLeְרaBַרְלןיֵאLֶתָנְמלַע
eןאַמְלcְרַמָאaְק"פcְִקceLִןי

)cַגכף:(cְַריֵנָקaֵיdדַעLֶiִzֵלַען
Lֵרָפְינ"ה,תeריֵחְלaBאֵצLֶiֵתָנְמ

LֶiִzֵלןBLֶiֵאֵצaBחBתַבtֶחַס:

אָלְו,eLריtֵ.אָיְלbַאiַָמLְיnֵַק
tָליֵסkָלkָC,הBניֵאְוליִאB

aְגeַהףwְָרaָן:
יאַה

טפשמןיע
הוצמרנ

םידבעתוכלהמז"פ'יימאי
:זהכלה

פ"קתוכלהמג"פ'יימבאי
:אהכלה

:בהכלהםשגבי
:אהכלהםשהדגי
:בהכלהםשזודי
:טהכלהםשטחוט

=
לאננחוניבר
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חכשוישכעוהלטםאידג
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חכשםאלבאאבכעמאל
תושעלןיבייחהקירזינפל
אהלינתמדאכיא.ינשחספ
השמחאתיירבאייבאד
אצמנוןהיחספוברעתנש
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יכאתיירבאןכשלכ.ןיבייח
.לוספןהמדחאשןיבייח
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'ישקמו.'וכ'ינתמאלבא
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ןנירמאדהקירזרחאלוברעתנ
אהוהקירזבוהלורטפיא
לעבוחספהיהשדחאכיא
םושמ'ינשו.אציאלוםומ
דיבעניכיהרשפאאלד
ותיימאקחספדחלכיתינ
הרזעלןילוחוהיינימהעברא
.הקירזבוהלורטפיאאהד

].טפףדלךיישןאכמ[

אצמנדחאחספוהלוכיתינ
יתינו.ויונמלאלשלכאנחספ
.'וכויתינוחספדחודחלכ
חספרתומבינתינויתינו
ולארמאיותועמשירפי'יפ
הנתיושבכהנקיוחספברתומ
יוהנםומלעבידידיאאמינו
הוהםתידידיאוחספיאה
רתומדחספרתומיאהיוהל
.חספכהלילוםויללכאנ

=
םלשהרואהרות

אֵרaBָיְירַמָאהֹכיkִ)א
רֵצֹיםיִהGֱאָהאeהםִיַמMַָה
dָנְנBכאeהdָֹשֹעְוץֶרָאָה
GהֹתאeָאָרְבdָלLֶתֶב
:דBעןיֵאְוָיְייִנֲאdָרָצְי

]חי,המהיעשי[

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןייע)ב,]:גכןישודק[)א
,ןירוטפוה"ד:חצןמקל'סות
אתיאדכ[)ד,.טפןמקל)ג
ןייעו[)ה,].חלןיטיגב
.יכוה"ד.דתבשתופסות
.אלוה"ד:בלןיבוריעתופסותו
.ןיפוכה"ד:בהגיגחתופסותו
אבבו.לכה"ד:אמןיטיגו
ןייעו.ןיפוכה"ד.גיארתב
.]יתאה"ד.טנליעלתופסות

ח"בהתוהגה=
אלאידגבליגרד'מג)א(

:הלטוידגטחש

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

אתנקתבה"די"שר]א
ת"וש'יעב"נ.'וכוהיברד

:א"נק'יסצ"ח

םינויצותוהגה=
:)ןוילג(]אתוחינב[]א
:)ןוילג(תאא"נ]ב
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:)ןוילג(א"ס]ו

י"שריטוקיל=
וניאש.וברתאםתנקת
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].טפףדלךיישןאכמ[

םוש.הלחתןישירפמיכו
חבזרתומאהישתנמלעןברק
.ןינתינהלכ.]א"עאפתוחנמ[
ןינועטהםשאוםימלשוהלוע
ןירדהנס['דןהשתונתמיתש
.תחאןתמבןנתנש.].ד
.רפכ.]:ולםיחבז[תחאהקירז
הכיפשךפשיךיחבזםדוביתכד
.]א"עדןירדהנס[עמשמבתחא
יתשםינועטןבורשפ"עא
ולםיחבז[עבראןהשתונתמ
.הקירזבןינתינהלכ.]ב"ע
הקירזןהבבותכשםימדהלכ
םשאוםימלשוהלועןוגכ
ביתכדרוכבווקרזווהבביתכד
רבדמב(קורזתםמדתאוהיב
עמשמקוחרמהקירזלכו)חי
.קוחרמלחבזמלילכהןמקרוזש
דוסיהלצאדמוע.הכיפשב
ימלע.].זלםש[ךפושו

הנמנאהי.םכמהלעיש
תעשבוקלחולהנקמינאווילע
וינבלרמא.].הכןיטיג[הטיחש
רחאלוםילשורילהלועינירה
חספהתאטוחשאםשהיהאש
ן"ר[ןושארםכמהלעישימלע
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