
.צםיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה

אָיְעBLַאיaִַרdיָמְקBאcְואָליִא,יaַiֵַארַמָא
הָוֲה,איִהיaִַרְוBחְסtִלַעהָנBזהֶנְמַמaְאיִהַהְל
אaָיlִַאְוםיlִַקםיLִָדָקaְאיִהַהְלdָלאָניְמֵקBמ
cְַרaִייBַהיֵסbְיִליִלcְָדָק)ארַמָאLִַקםיlִמְמםיBן
aְהםיִלָעeלָבֲא;אaְְמאָלחַסֶפLַiֵיִניִאריL,
aְעָמBַותcְַמיאLַiֵיִניִאריL,cְיִעֵמwָאָרkִי
,אָהְו.eהְלLיִרְפַמיִכָהcְאzְָעcַַאeהְלLיִרְפַמ
,ןיelִחBדָיLֶaְתBעָמיִכָהםMeִמe,איִהיaִַר
)cְִמאָלחַסֶפְבLַiֵיִניִאריLא[(eעָמְבBַותcַיא
יaִַרdָליֵקBמאָקcְאיִהַהְו;LיִניִאריLַiְֵמ
,יaִַרkְאָנֲאdיָלאָניְמֵקBמאָל,יaִַרkְאָיְעBLַא
cְִמאָלחַסֶפְבLַiֵיִניִאריL)eעָמְבBְמתLַiֵרי
אzְָעcַַאeהְלLיִרְפַמיkִאָרwָיִעֵמL,cְיִניִא
cְיִרְפַמיִכָהLהְלeיֵל,אָהְו;)]בkָאְלאBיֵמְק
kְַרaִייBיֵס,cְאָהzָיֵנaָd'ַהְוnBערֵכBתָלB
eLְויָמָלGָעאNְָוהGאkְלeַהְו.'םLְzָאcְאBיָמְקdַרaִאיBLַאיִהַהְלאָיְע
aְזהֶנְמַמBלַעהָנtִחְסBַרְוaִמ"ש,איִהיcִיֵלאָריִבְסdיִפֲאleaְחְסִפBְמLַiֵרי
יֵרֲהpָdַנְתֶאaְןיcָLְִקeמdָלןַתָנא)ב,ןַנְתcִ,אָיְעBLַאיaִַרcְאיִהיאַמ.Lיִניִא
םִאהָמe,ןיaַcִהָיָהLֶ;ןיִרeסֲאleֵאיֵרֲהןיelִחcְתBפBע,ןיִרezָמleֵא
םneַהןיֵאLֶתBפBע,ןֶהיֵלֲעלָחריִחְמeןַנְתֶאןיֵאןֶהaָלֵסtBםneַהLֶםיcָLְִקeמ
tBלֵסaָניֵאןֶהBcִןיLֶןַנְתֶאןיֵאeַרְל'רֶדֶנלָכְל')אל"ת,ןֶהיֵלֲעלָחריִחְמaBת
,ןֶהaָלֵסtBםneַהןיֵאLֶתBפBעהָמ;הzַָעֵמןיcָLְִקeמְלו"ק)ג.תBפBעָהתֶא
ריִחְמeןַנְתֶאLֶןיBcִניֵאןֶהaָלֵסtBםneַהLֶןיcָLְִקeמ,ןֶהיֵלֲעלָחריִחְמeןַנְתֶא
אָה,רֶדֶנאָנָמֲחַרבַתְכcִאָמְעַטאlֶָא.רeדָנְלטָרtְ'רֶדֶנלָכְל'ל"ת,ןֶהיֵלֲעלָח
רֵסBאםָדָאןיֵאאָהְו,ןֶהיֵלֲעןַנְתֶארqeיִאלָחםיcָLְִקeמאָניֵמָאהָוֲהיִכָהואָל
cָרָבLֶניֵאBLֶlB.אר"אBLַאָיְעaְזהֶנְמַמBלַעהָנtִחְסB,ַרְוaִַריאַמ.איִהיaִי,
cְַהטַעְמִיםִא')ב)ג,אָיְנַתaַיְהִמתִיBִמתOֶהיֵיֲחַה,'הeִמOִֶמ,]גהkְהָליִכֲאיֵד
nBִע]דרֵחַאהֶנְמַמ,BלןיֵאםִאLֶ,חwִָמיֵדkְִמףַארֵמBאיaִַר.חwִָמיֵדkְִמאGְו
לֵאָרNְִיLeיcְִקִהןkֵתָנְמלַעLֶ,ןיelִחBדָיLֶaְתBעָמB,eתָגיִגֲחלַעְוBחְסtִלַע
אָלאָמְלָעיBkelֵתיiִָלְצִלםיִצֵעaְ,רַמָאדַח;אָריֵזיaִַרְוהaַָר.ןֶהיֵחְסtִתֶא
tְיִגיִל,cְןָויֵכcְַתwְַנzָאcְהחַסֶפeאkְגeאָפcְחַסֶפcָיֵמ;kִיtְיִגיִלaְַמvָה
eרָמBַר,רaַָרְו,איִהיִתיִרֲחַאהָליִכֲאאָהיִרְבָסןָנaִרַבָסיkֵןָויcְְכֶהLֵריBcְחַסֶפ
,יִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵביnֵַנרBרָמeהvַָמaְ,רַמָאדַחְו.יֵמcָחַסֶפcְאָפeגkְאeה
cִַמלַע')גביִתְכvBתeרְמBלְכאֹיםיִרeהe',cְןָויֵכcְְכַמLִןיִריcְהְניִנחַסֶפekְחַסֶפ
cָיֵמ;kִיtְיִליִגיִלwַחaBלָחeיִל,קwַחaBַטlִַר,תיaָיְהִמ'יִרְבָסןָנBִמתOֶה'
יִארַמָאcְיaַiֵַאְלe.הOִֶמEְמְצַעהֵיֲחַהרַבָסיaִַרְו,הOֶַלeהיֵיֲחַה,אָנָמֲחַררַמָא
יֵוֲה,איִהיaִַרְוBחְסtִלַעהָנBזהֶנְמַמaְאיִהַהְלאָיְעBLַאיaִַרdָמְקBאcְואָל
ןBמְמ]םיlִַק[םיLִָדָקרַמָאcְיִליִלbְַהי"רדאaָיlִַאְוםיlִַקםיLִָדָקdaְָלןַניִמְקBמ
aְהםיִלָעeלָבֲא,אaְְמאָלחַסֶפLַiֵיִניִאריL;יֵנָתָקאָהaְאָיְדֶה'Lֶתָנְמלַעkֵן
תBעְמלֵאָרNְִיLeיcְִקִהןkֵתָנְמלַעLֶ,אָמיֵא.'ןֶהיֵחְסtִתֶאלֵאָרNְִיLeיcְִקִה
tִבָזג'ינתמ:ןֶהיֵחְסLֶהָאָרLְzִֵאְריiBת,LBויָלָעןיִטֲחaַMְהָאָר.]היִעיִבLָלL,
LBויָלָעןיִטֲחaַMְיִניִמLֶlB.LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBם,LBָהיֶלָעןיִטֲחaַMֵיִנLֶlָd.
:יִניִמaַMְָהיֶלָעןיִטֲחLBהָבfַָהְו.יLִיִלaַMְָהיֶלָעןיִטֲחLB,םיִמָייֵנLְהָתֲאָר
,םיִרkִteרeqַחְמeהםBילeבְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBד,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא'מג

ןיֵאְו

םָדָאןיֵאcְג"עאְו;pָdַנְתֶאBaְחְסtִלַעהָנBזְלהֶנְמַמaְ,םיcָLְִקneַהלַעלָחןַנְתֶאcְ)דןnַָקְלןַנְתcִאָהְל.אָיְעBLַא'ראָמְקBאcְואָליִא,יaַiֵַארַמָא
םִאLֶ,חwִָמיֵדkְִמףַא)הןnַָקְלרַמָאcְ,אeהםיִלָעaְןBמְמחַסdtֶיֵלתיִאcְ.איִהיaִַרְו:ויָלָעלָחןַנְתֶאcְןַניִרְמָאאָכָה,BLֶlBניֵאLֶרָבcָרֵסBא
;BרְסָאְללBכָיְואeהLֶlBאָמְלַא,ויָכָרְצהBNֶעְותBעָמןֶהֵמלֵטBנְוBחְסtִלַעnBִעםיִרֵחֲאהֶנְמַמ,תיlִַטְוקeלָחחwִַלחַסtֶַהלַעַבְלתBעָמBלeטֲעְמִי
םיִמָלdLְָלןַתLֶpָ,םיlִַקםיLִָדָקaְןַנְתֶאְדאיִהַהdָליֵקBמיִתיִיָהאָנֲא,תיLִיֵרָפְדkִאיִהַהְל)והָרeמzְתֶכqֶַמaְאָיְעBLַאיaִַראָמְקBאcְואָליִא
aְַנְתֶאpָdֵיְוLaְדָיBַרְו,ןָרְסָאְלaִייBיֵס
ק"בְדאnַָקקֶרֶפaְרַמָאcְאיִהיִליִלbְַה
)cַָדָק):ביףLִַקםיlִמְמםיBןaְםיִלָע
יֵנָתָקcְליֵעְלcִאָתיִנְתַמיאַהְו.םֵה
,יaִַרkְאָניְמֵקBמהָוֲהןיelִחתBעָמ
תNBֲעַליaִַריֵרcְLָאָהcְאָניֵמָאהָוֲהַו
תיִאחַסֶפcְםMeִמואָל,תBעaַnָויָכָרְצ
aֵיdLִieרaִדְקeMָתBיִלzָדְקסֵפeMַת
הֶזcְםMeִמאlֶָא,LֶaBןיelִחaַתBעnַָה
LֶnַיִרְפLַהnָעBתLִiֵריaִדְקeMָתB
,אָהְו.חַסtֶַהלַעַבְלןיelִחתzַַמםzִָתְל
יֵנָתָקאָהcְ,יֵסBייaִַרkְיֵמְקBאְלאkָיֵל
aִLְםיִמָלGָעאNָהkְלeאיִהַהְו.ם
cְןַנְתֶא,kְַרaִיeחַסֶפְבGמיִתיִיָהאBיֵק
חַסֶפcְיאzְַעַדאָקְלָסהָוֲהאָלd,cְָל
BדָיaְאֵהLֶiְאeהםיִלָעaְןBמְמיaִַרְל
תeMַדְקL.aִיִניִאריLַiְֵמאָלB:cְרְסָאְל
רַמָאcְיaִַרcְאָמֲעַטְו;הָמֵהְבcִףbeַה
תBעָמְבcִםMeִמ,חwִָמיֵדkְִמףַא
]וןיelִחתzַַמםzִָתְלLיִניִאריLַiְֵמ

aְחתַקְזֶחelִןי,eיִעֵמwַָאאָרcְַעzָאcְיִכָה
,םֵהןיelִחיִכָהםMeִמe,eהְניLְִרְפַא
cְהֶזLֶיִרְפִהLחְסִפְלBרַחַאְוkָCהָנְמיִה
ביֵהָיcְאeהאָמְלָעaְהָנzַָמnBִעםיִרֵחֲא
ןיelִחתBעnְִמdיֵלeבַהְיCָנָהְו,eהְל
,אeההָנzַָמהָנBזהֶנְמnַַהְו.הָנzַָמ
LֶןיֵאaְדָיBרְכָמְלB,ויָלָעלָחןַנְתֶאןיֵאְו:
אeהַהְלאָיְעBLַא'ראָמְקBאcְאLְzַָהְו
aְזהֶנְמַמBלַעהָנtִחְסB)אָקאָמְלַא.)א
יaִַרְלdיֵפbeחַסtֶאָיְעBLַא'ררַבָס
leיִפֲאpָdcַיִמןַניִעְמLְָו,םיִלָעaְןBמְמ
aְְמחַסֶפLַiֵיִניִאריL,kָלLֶkֵעָמןBת,
יֵנָתָקCcְַהְלאָמְקBאְלןַניִצָמcְש"כו
חַסtֶאָהcְ,יaִַרkְןיelִחBדָיLֶaְתBעָמ
לLֶתBעָמB,eרְכָמְללBכָיְואeהןיelִח
אkָיֵלְו,הָוֲהןיelִחםיִרֵחֲאןָתBא
cֵLְקֶהלַעלָחcֵLְקֶהCַאיֵהיֵיLeְקַאְל
.ןיִרezָמleֵאיֵרֲה:ןיelִחְלתאֵצָל
kִַקְלףיֵלָיְדnָע:ןBפBת.zBםיִרeיֵנְב
לֵסtBםneַהLֶ:ןיcָLְִקeמןָניֵאLֶהָנBי
aִָמףַאםֶהMֶהeְקcְLe,לָחןַנְתֶאןיֵא
ןיelִח.תBפBע:ןnַָקְלףיֵלָיְדkִםֶהיֵלֲע
LֶneןיֵאםtBלֵסaִָמןֶהlְְקַהcִיLָם,cְGא
Bניֵא,)זתBפBעaְתeרְכַזְותzַneרַמֱאֶנ
.הzַָעֵמןיcָLְִקeמְלרֶמBחָולַק:'eכןיִד
Lֶiָחeֶא:ןֶהיֵלֲעןַנְתֶאלlָכאָמֲעַטאe'.
tִהאָכְריeַהטַעְמִיםִאְו':אaַגְו'תִיBרֵמ.
חַסtֶַהלַעַבְלןיִטָעeמתBעָמeיְהִיםִא
תBנְקִלהBaַnֶלןיֵאLֶ,'הOִֶמתBיְהִמ'
BנֵכeLְאeהחַקָלְו',חַסtֶַהיֵכְרָצְל
BנֵכMְִמתBעָמחwִַי,'BתיaֵלֶאבBרwַָה
הַמתBעnַָהןִמחwִַיְו,Bחְסtִלַעpeֶנְמַיְו
LֶהeיִרָצאCַלtִֶמ:חַסkְלרַסְחֶיםִא.הָליִכֲאיֵדBעָמBתLֶלןיֵאBaַnֶיִלהwַַהתַליִכֲאיֵכְרָצחtֶחַס,kְגBלְצִלםיִצֵעןBתB,ַרMַהיאeרְכָמְלאB:ְוGִמאkְיֵד
הNֲֵע.הOֶַלeהיֵיֲחַה:םיִצֵעתBעaַnָחwַיִלםיִרֵחֲאתBנְמיַהְללBכָיcְ.יִגיִלtְאָלע"וכ:CָכְלBחְסtִרkBְמִליאMַַרBניֵאהָרBחְסִלתBעָמBלןיֵאםִאLֶ.חwִָמ
:אeהםיִלָעaְןBמְמdיֵפbeחַסtֶאָמְלַא,'eכתָנְמלַעLֶיֵנָתָקאָה,LיִניִאריLַiְֵמאָלחַסֶפaְיaִַרcְאaָיlִַאליֵעְלרַמָאcְיaַiֵַאְלe:תBעnַָהןִמחַסtֶַהיֵכְרָצ
לLֶקֶלֵחBלןֵתBנְו,תיlִַטןֶהaָחwַיִללBכָייִכָהםMeִמe,הָנzַָמBaְלןַתָנְוeיָהןיelִח,ויָתBעְמBלןַתָנְוBחְסִפְלnBִעהpַָמְתLֶpִהֶז.ןֶהיֵחְסtִתBעְמאָמיֵא
tִחְסBaְַמzָהָנ,eעְמBחויָתelִןֵהןי,LֶתָנְמלַעkְֵקִהןcִיLָןLֶיִלהָצָרםִאzְםָנaְַמzִָיהָנzְבָז'ינתמ:םֵנLֶהָאָרLְzִֵאְריiBת.LֶheתָאְמBטeתַאְמ
LִניֵאְוהָעְבBעָטeְרָקןaָחן(:LBויָלָעןיִטֲחaַMְפ"עאְו.יִעיִבLֶHביִרֱעֶהאLְִמLB,cְאְללַכיֵמְליֵזֲחאָהBהָאָר:אָתְרLָלL.cְדַעלַכיֵמְליֵזֲחאָלcְיֵתיְיַמ
kַtָהָר:LBלָחםִא.ויָלָעןיִטֲחLְיִניִמLֶlBaְַהבֶרֶעtֶיִפֲאַו,חַסleGאיִבֵהאkַtָתָרB,eָאיִבְמdיִמרַחַאְלkֵן,cִחְמeqַרkִteםיִרcֲָעיֵחNֵַהְדהLְהָמָל
kְןָרָמֲאַדaְִנדיִמָתLְטַח)cַטנף.(:LBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBרָה)ט.םBיהָאBדָחֶאםaְתBCָעדַחַאNָםיִמָירLֶaִֵנןיcִָנְלהcָה,cְְסִלאָיֲעָבtBירBַהםnָתָרֳח,
LBָהיֶלָעןיִטֲחaְיBהָריִפְסם,cְןָויֵכLֶqַָהתָצְקִמהָרְפiBמםezְֶטִלתֶרaBלַעףַאְו,לtִיLֶnְחeqֶבֵרֱעֶהתֶרLֶֶמLLBַהְו:ָהיֶלָעןיִטֲחfָהָב.LֶהָתֲאָרLְלLָה
'מג:לַכאֹתְו,LַCְחLֶzֶםֶדBקdָתָרkַtָאיִבָתְו,יִניִמaַMְָהיֶלָעןיִטֲחLB,ןaְָרָקאיִבָהְלeםיiִִקְנהָעְבLִרtBְסִלהָכיִרְצe,םBירNָָעדַחַאBCתaְםיִפeצְר

ןיֵאְו

kִיtְיִגיִלaְַמvָהeרָמBיאַהְל.ר
ןַנְתֶאCcְַהcְרַמBלCיִרָצאָנMָיִל

םיLִָדָקרַמָאcְיִליִלbְַהיֵסBייaִַרkְאָיְתָא
Cיִרְטְציִאיִכָהְל,אeהםיִלָעaְןBמְמםיlִַק
,אָמְקzBִמאָליaִַרkְלָבֲא;'רֶדֶנלָכְל'
kֵןָויcְיִליאַהְלרַבָסMָאָנcְחַסֶפGא
.dיֵדeחְלרBרָמeהvַָמaְאlֶָאריLַiְֵמ
eהיִמeליֵעְלִדאיִהַהcְעָמיֵנָתָקBת
LֶaְדָיBחelִניְיַה,ןיeחelִַמןַיְנִעְלןיvָה
eרָמBר,cִַרְכaִייBַהיֵסbְאָליִליִל
:םeלkְאGְוהNָָעאGיֵנָתָקcְ,אָמְקzBיִמ

,dַמיzֵ.הOִֶמEְמְצַעהֵיֲחַה
kֵןָויcְִמwְקיֵפָנאָר,

ןkֵתָנְמלַעLֶאָמֲעַטְלCיִרvָהַמ
רַמBלLֵיְו.םֶהיֵחְסtִלֵאָרNְִיLeיcְִקִה
cְַמאָקLְאָרְקןָלעַמcְְעַדzBָכְלC:

רeqַחְמ

nqkzzxend
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=
טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמד"פ'יימאחכ
וטדיהכלהחבזמירוסיא

:זטשןיואלגמס
פ"קתוכלהמד"פ'יימבטכ

:איהכלה
פ"קתוכלהמו"פ'יימגל

:דכרןישעגמסגהכלה
גמסאהכלהםש'יימדאל

:םש
:דהכלהםשהבל

=
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=
םלשהרואהרות

הָנBזןַנְתֶאאיִבָתאG)א
eריִחְמkֶבֶלaֱֵאָיְיתיGיֶהE
ָיְיתַבֲעBתיkִרֶדֶנלָכְל

:םֶהיֵנLְםEbַיֶהGֱא
]טי,גכםירבד[

תBיְהִמתִיaַַהטַעְמִיםִאְו)ב
BנֵכeLְאeהחַקָלְוהyִֶֹמ
תַסְכִמBaְתיaֵלֶאבֹרwַָה
BלְכָאיִפְלLיִאתLָֹפְנ
zָֹכqeַהלַעyֶֹד,ביתומש[:ה[
הָעaְָרַאaְיִנMֵַהLֶדֹחaַ)ג
eֹשֲעַיםִיaְַרַעָהןיaֵםBירָֹשָע
םיִרֹרְמeתvBַמלַעBתֹא

]אי,טרבדמב[:eהֻלְכאֹי
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םיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה :צ

אelָעְו.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵאְוא°)א
בַרְל.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBףַא,רַמָא
אֵמְט,אָתְרBאְליֵזֲחcַ,םBילeבְטאָנLְיאַמ
LֶַנץֶרnֵאְליֵזֲחיBחְמ.אָתְרeqַבְט.הָליִבְטרeל
אָליnִֵמאLְָמLִ)ב.LֶמLֶבֵרֱעֶהרeqַחְמיnֵַנםBי
.הָרkַtָרeqַחְמאָהיnֵַנםיִרkִteרeqַחְמ.אָבְרָע
LֶwִיpBaְדָיB.אֵמְטLֶַנץֶרnֵויָנָפְלהֶוְקִמיֵרֲהי.
יnֵַנםיִרkִteרeqַחְמיִכָהיִא.עtָLַאָמְליcִ)ג
cִאָמְליtָLַב.עkְגBןcְהְניִרְסַמeבַרְדִכְו,ד"בְל
Lְדהָיְעַמ(cְד"בןיֵאהָקָזֲחרַמָאLֶלkֹםיִנֲה
.תBרָפLֶaַMBתBעָמeלְכLֶiִדַעםMִָמןיִדְמBע
eִמבַרְלcְאBַרְויֵזֲחאָזְחיִמאָתיְיַרaָהןָנeא
cְרְזָגeaֵיd,)ַא)אlְַטְמ)הבַררַמָאהָמnְדָחֶאןיִא
מ

ל"מק,LֶמMֶַהבֵרֱעֶהרeqַחְמcִג"עאcְ,ל"מק
cְLְִמLִָמאnֵַניִכָה.אָבְרָעאָליnְֵסִמיzַaְאָר,
ןיִטֲחLBתiBִאְרLלLָהָאָראָפיֵסיֵנָתָקcְִמ
הָאָרLֶבָז'אָמָלaִLְתַרְמָאיִא,יִניִמaַMְויָלָע
LְzִֵאְריiBתLBויָלָעןיִטֲחaַMְיִעיִב'cְליֵבָט,
'יִעיִבaַMְ,תiBִאְריLְzֵהָאָר'א"דס;Cיִרְטְציִא
,LלLָהָאָר'לָבֲא,הNֲֶעַמרeqַחְמאcְGאeה
aַMְיִניִמ'cִחְמeqֲַעַמרNֶחְמ,הeqַרkַtָאָל,הָר,
ןיִקְרBזְוןיִטֲחLBהָרkַtָרeqַחְמcִג"עאcְל"מק
,תiBִאְריLְzֵהָאָר'תַרְמָאיִאאlֶָא.dיֵוlָיִע

aַMְיִעיִב'cְהָאָר',ליֵבָטאָלLָלL,aַMְַה;יִלהָמְל'יִניִמLְzֵָיאLלBהָאָר',רַמ
LְzִֵאְריiBת,aַMְיִעיִב'cְליֵבָטאָל,cְַעְמאֵמָטlְהאָיeא,Lָיִעןַניִקְרָזְוןַניִטֲחlָיֵוd;
ש"כאָל,הָאְמeטאLָיִלְקcִ,יִעיִבdaַMְיֵלליֵבָטcְ,'יִניִמL,aַMְלLָהָאָר'
cְLָיִעןַניִקְרָזְוןַניִטֲחlָיֵוd.ֶאlָהָאָר'מ"שואָלאLְzִֵאְריiBת,aַMְיִעיִב',cְLָןַניִטֲח
אָניֵמָאד"ס,Cיִרְטְציִאְו,ליֵבָטאָלCcְָלאָמיֵאםָלBעְל,אָל.ליֵבָטd,cְיֵוlָיִע
aַMְהיִעיִבeאcִדָיְבBַתְלwֵלָבֲא,ןaַMְיִניִמcְןיֵאaְדָיBְרָקביִרְקַהְלaָאָמיֵאןtָLְיִע
aֵיdkֹל"מק,םיִנֲהkִבַרְדLְַהְו:הָיְעַמfָהָבLBכְוןיִטֲחe':zָיֵנzַpַָקאnֵיdcְבַר
יִעיִבaַMְהָבָזdיֵלרַמָא.LֶlָdיִעיִבaַMְָהיֶלָעןיִטֲחLBהָבfַָהְו,הָבֲהַארaַאcַָא
Lֶlָdיִפֲא,אָיְזַחיִמleןאַמְלcְרַמָאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶאֵמְטמ"נה,ץֶר
LֶץֶרcַאְליֵזֲחBרַחְמִלדַע,אָה,אָתְרcְאָיְתַמkַtָאָמיֵא.אָיְזַחאָלהָרaַMְיִניִמ.
tְLִהַמ.אָטיeאָמיֵתְדkֵןָויcִַחְמqְאָרkַtָל"מק,אָלהָרkִבַרְדLְִנ,רַמָאאָניִבָר.הָיְעַמcָהzְַקאָנnֵיd,ַהְוpִcָה
LBָהיֶלָעןיִטֲחaַMְִנל"א.יִעיִבcָהaַMְיִפֲא,אָיְזַחיִמיִעיִבleןאַמְלcְרַמָאLBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶץֶר,cַיֵזֲח
אָמיֵאאlֶָאד.אָיְזַחאָלLֶמLֶבֵרֱעֶההָדְבָעcְיִניִמLְדַע,הָלְבָטְדאeהיִעיִבcִLְאָתְרBאְלהcִָנ)ב(,אָתְרBאְל
aַMְיִניִמ.tְLִַה,אָטיLְzָאeהַמfָהָבcִַחיְמqְאָרkַtָהָרLBזְוןיִטֲחBָהיֶלָעןיִקְרaַMְִנ,יִניִמcָהcְַחיְמאָלqְאָרkַtָהָר
,אָליִעיִבaַMְןיִאיִניִמaַMְןָלעַמLְַמאָקאָה,dיֵלאָכיִרְטְציִאהcִָנ.dָלֲעןַניִקְרָזְוןַניִטֲחcְLָרַמיֵמְלהָכיִרְצ
,םBידBעaְִמתֶלֶבBטאֵהzְלBכָי,אָיְנַתcְ;הָלְיaַlַןָתָליִבְטתֶדֶלBיְוהcִָנ,םaַiBןָתָליִבְטתBליִבְטיֵביiַָחלkָה,אָיְנַתְדkִ)ח
zַמְלeלדBגרַמ('Lִםיִמָיתַעְבzִִנְבהֶיְהcָָתd',zְִנְבאֵהcָָתdkָלLִיְו;הָעְבBיִאתֶדֶלzַwַLִנְלcָאָהו)ט'ינתמ:הBןֵנ
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,םiBַהלaBְטִלBדָיLֶaְפ"עאְו.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵאְו
:הָרָזֲעָהןִמ.םMִָמ:ליֵבָטאָלְו.עd:tָLַיnֵַקְלLֵרָפְמאָמֲעַטְו
LֶaַMBרָפBת.LBהָיָהרָפLָםLֶkָתeיִקויָלָעבpִִאְו,)יןיMָהLֶiֵLהָדיֵלָהיֶלָע
ןיִבeצְקןיpִיwִַהיֵמְדB,eכBתְלןיִנְתBנְותBעָמןיִאיִבְמהָרkַtָיֵרeqְחְמלkָןֵכְו

לַעןיִכְמBסְו,בֶרֶעָלLֶדaַwֹםיִלְכBאְו,eיָה
ןיִדְמBעןיֵאLֶ,םיִנֲהkֹלLֶןיcִתיaֵתַקְזֶח
רָפBLBתBאתBעְמלekָלְכLiִדַעםMִָמ
kְיֵדLֶHלְכאֹיאeחְמ]אeqְיֵרkַtָהָר
aַwֳָדLִחְמ:םיeqְיֵרkַtָהָבָזְובָז.הָר
eצְמBיְו]בתַעַרBתֶדֶל:eבַרְו,ןַניִכְרָפ.
cְרַמָאLֶnָאtָLִַמאָמְלַא,עcְאBאָתיְיַר
טBחLְִלץֶרLֶאֵמְטיֵזֲחאָזְחיִמ
dיeaֵרְזbָעtָLַאָמְליcִםMeִמe,ויָלָע
eיָה,ןיִלBצדַציֵכaְ.בַררַמָאָהְו:ןָנaַָר
,ןיִאֵמְטהָצֱחֶמeןיִרBהְטהָצֱחֶמלֵאָרNְִי
בBרַעיְִרַהְלץֶרaְLֶןֶהֵמדָחֶאםיִאnְַטְמ
,יֵזֲחאָתיְיַרBאcְִמיִאְו;הָאְמeטְלרaeיִצ
eניְיַהcְ]ג,הָאְמeטְלםָעיִרְכַמאeהCַאיֵה
.יִכָהcְיאnִַמe:לaְַטִמְליֵזֲחcַץֶרLֶאֵמְט
cִִמאָמְליcִֶפֶנָלאֵמָט'ביִתְכL'אָלְוkְביִת
תֵמאֵמְטpָdיִמעַמLְ,ץֶרLֶאֵמְט
LֶניֵאBאָרeָלרַבָס:רַמָאָקבֶרֶעָליd
kְַרaִקָחְצִייcְרַמָא.aְא,)כיֵרְפִסBןָת
ןיִאֵמְטeיָהLֶרaְָדִמחַסֶפLֶaְםיLִָנֲא
לָחeLֶיָההָוְצִמתֵמיֵאֵמְט,םָדָאLֶפֶנְל
Lְכיִעיִבe':ואָליאַמcְליֵבָטאָל.
ףַאcְןָלעַמLְַמאָקאָה:בַרְלאָיLְַקְו
,LֶמLֶבֵרֱעֶהרeqַחְמcִבbַלַע
cְLְִמיLִָמאnֵיֵוָהאָלְו.אָבְרָעאָלי
kִחְמeqֲַעַמרNֶַניִכָה:הnְֵסִמיzַaְאָר.
cְַאhִָמ,יֵאָקליֵבcְיִרְטְצִאCאָנְתיִמְל
;םיִרkִteרeqַחְמלַעןיִטֲחcְLBאָפיֵס
ןַניִעְמLְַאאָלאLָיֵראָמָלaִLְתַרְמָאיִא
אָנְתיִמְלCיִרְטְציִא,םBילeבְט]אlֶָא[
רeqַחְמלַעןיִטֲחcְLBןַניִעֻמLְַאְלאָפיֵס
kִteחְמיאַהאָניֵמָאד"ס,םיִרeqַר
ןָלעַמLְַמאָק,dיֵלביLֵָחהNֲֶעַמ
cִLְיֵר,eרָסְמִבBד"בְלLֶלkֹםיִנֲה
kְֶא.ןָרָמֲאַדlָכתַרְמָאיִאאe':ֵיLaְדָיB
ןיֵאהָרkַtָרeqַחְמלָבֲא,לaBְטִל.ןwֵַתְל
aְדָיBַתְלwֵֶאןlָאaְדַיkָֹתָליִבְטהָבָז:ןֵהd
aְיBםLְיִעיִב,cִַו(ביִתְכiִהָרְפָסְו')וטאָרְק
lָdLִרַחַאְוםיִמָיתַעְבzִרַחַא,'רָהְט
dָלהָמיiְַסcְןָויkֵ,)לרָהְטzִהNֲֶעַמ
הָדְבָעםiBַהתlִַחְתִבe,רָהְטzִהָריִפְס
,אָתיְיַרBאְדהcִָנלָבֲא.הָריִפְסdָל
LֶָניֵאdסBִקְנתֶרֶפiִֶאםיlָאLִםִעהָעְב
רַחַאְלדַעתֶלֶבBטdָניֵא,dָתיiִָאְריֵמְי
LְַחַהתַעיִקnָהLֶלLְבֵרֱעֶהְו,יִעיִבLֶֶמL
aְָדיִדdרַחְמִלדַעיֵוָהאָל:aַMְאָליִעיִב.
בֵרֱעֶהםMeִמ,אָתְרBאְלאָיְזַחאָלcְםMeִמ
LֶֶמL:'zִַי'הֶיְהzִהָריcָיֵרL:יְוBתֶדֶל
יֵמיkִ')ביםLָ(ביִתְכcִ.הcִָנְלzַwַLיִא
.ןֵנBאָה'ינתמ:)מ'אָמְטdzִָתcְBתcִַנ
LֶnֵתBמeויָנָפְללָט,kִןַניִרְמָאְדaִLְתַטיִח
):קףcַםיִחָבְז(םBילeבְטקֶרֶפaְםיLִָדָק
:רaְַקִנאLֶHןַמְזלkָ,ןֵנBאeהֶזיֵא

ַחwֵַפְמַהְו

,הָליִבְטCיִרָציnֵַנהָרkַtָרeqַחְמcִבbַלַעףַאְו.הָליִבְטרeqַחְמ
kְןַנְתִדaְחקֶרֶפBרֶמaַwBֶדL)הָגיִגֲחcַאָה).אכףBןֵנeחְמeqַר

kִteַלהָליִבְטןיִכיִרְצםיִרwBֶדL,ניֵאBֶאlִָמאcְַרaָןָנkִמְדBעְו.םָתָהחַכBד,
cִאָלהָליִבְטאיִהַהְבaָבֵרֱעֶהיֵעLֶֶמLאָלְו,)נLָיֵיCםָתָהcִאָמְליtָLַע:

.רָפLֶaַMBתBעnַָהלekָלְכLֶiִדַע
רLְָפֶאיִאאָה,א"ָביִרהLְָקִה

LֶHעְמאֵהְיאBבָרaְִמןֵקָוןֵקלָכnְעBת
LְzֵָניLִיִפֲאַו,םיleןאַמְלcְֵירַמָאL
aְסהָריֵר(,kִיאַהיbַאָלאָנוְוLָיֵיC
יִאְו.eבְרָעְתLֶpִיֵדֲהָסןַנֲאcַ,רַמיֵמְל
רָפLֶaַMBתBעָמלLֶnִkָןַניִרְמָאהָוֲה
יֵתָאהָוֲה,דָחֶאםָדָאֵמדַחַיןיpִיִקהֶנBק
Lַtִיִללָבֲא,ריMָאָנcְ'דַעLֶiִלְכe'אָל
תַחַאלָכcְי"ִרְלהֶאְרִנְו.יִכָהעַמLְַמ
:רָפaַMBתֶנֶתBנְוָהיֶתBעְמתֶרֶרBצהָתְיָה

LֶlBיִעיִבLְלָחLֶןַניִקְסָעאָליִמ
םִאְו.חַסtֶַהבֶרֶעaְתBיְהִל

zֹיִפֲאַו,רַמאleַנלַבָטnֵיGִיאLְטֲחe
הֶיְהִייkִ'ל"יְו.אָמֲעַטיאַהֵמויָלָע
:)עdיֵתָאְמeטאLָיִלְקיאַהְו,ביִתkְ'אֵמָט

LֶלָחLְיִעיִבLֶlBלָבֲא.]דLִMִי
LֶlBיֵל]דkִָמ,רַמיֵמְלאcִביִתְכ

םaַiBחַסtֶַהתNBֲעַלeלְכָיאGְו'
תNBֲעַלםיִלBכְיeיָהרָחָמְלאָה,'אeהַה
אָלcְִמ,תeחיִלLְאaְGןָמְצַעןֵהטBחLְִלְו
kְְוביִתGלְכָיאeכֱאֶלBַניִא.לnֵיcָקיֵי
אeהיLִMִיִאְו,רezָיְמcִ'אeהַהםaַiB'ִמ
רַמָאהnָָל,רַמאzֹםִאְו.dיpֵיִמקLְzBיִל
םeaBaַiBלaְְטִי,יִנLֵחַסֶפְלתBחcִָלםֶהָל
ןkֵאcְLֶnָרַמBלLֵיְו.םֶהיֵלֲעeטֲחLְִיְו
,ןיִיַדֲעeלְבָטאeGלֲאLֶMָהָעLְָבNe,eָע
םiBַהeלaְְטzִאGםִאהLֶֹמeהְלרַמָאְו

zִcָחeחַסֶפְלLֵיִנ:

aַMְיִניִמtְLִַא.אָטיnַןיִתיִנְתcְיֵנָתָק
'יִניִמaַMְויָלָעםיִטֲחLBבָז'

רַמיֵמְליֵצָמcְ,'אָטיC'tְLִַרְפיִמְלאkָיֵל
cְָליֵנָתָקdַאbַיֵרבLָאcְבָזLֶהָאָר
LְzִֵאְריiBְותLBיתֶרֶמBםkְידֶגֶנBם
LBיְיָחאָלְו,ָהיֶלָעןיִטֲחLִןַניLֶnָא

zְִסִתְוהֶאְרzBר:

רַחַאתֵמBלתLֶnֵןBגkְ.ןֵנBאָה
בieִחויָלָעלָחרָבLֶkְ,תBצֲח

tֶקלָבֲא,חַסBצֲחםֶדBויָלָעלָחת
אֵמָטהָיָהLֶיִמaְרַמָאְדkִתeניִנֲא

:).חצףcַןnַָקְל(
Lֶהָיָה

טפשמןיע
הוצמרנ
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ו"פוביהכלהשדקמ

אהכלהפ"קתוכלהמ
:םשגמס

:דהכלהםשבדל
:בהכלהםשגהל
:גהכלהםשדול
תוכלהמא"פ'יימהזל

גקרפווהכלהתואוקמ
גהכלהרושעתתיבשתוכלהמ
הכלההאיבירוסיא'להמד"פו

ןמיסו*חףיעסדנקתןמיס
ד"ויע"שוטו*איףיעסג"ירת
אפשןמיסוגףיעסז"צקןמיס
תועובשספלאבר[*הףיעס
תוכלהש"ארבובצרףדב"פ

:]ולןמיסתואוקמ
פ"קתוכלהמו"פ'יימוחל

:טהכלה

=
לאננחוניבר

םוילובטלעןיקרוזוןיטחוש
שמשברע'סוחמדג"עאד
לעו.אברעאליממאשמש
וניקרסמשבהרפכרסוחמ
ןיטחושןיאו.םינהכלשד"בל
ןנישייחץרשאמטלעןיקרוזו
וינפלהוקמשיפלעףא
'יקייד.לבטאלועשפאמליד
עשפאמלידרמאקדמהנימ
וזחאתיירואדמדללכמ
בררמאעשפאמלידםושמו
אמטלעןיקרוזוןיטחושןיא
ןיאמטמבררמא'מלא.ץרש
חספהןישועוץרשבןהמדחא
ץרשאמטאהוהאמוטב
.אוהאילעמרוהט'יירואדמ
ץרשאמטברלאלא
יאמיזחאלימנ'יירואדמ
לחשאמטמהלרמגאמעט
ברעבתויהלולשיעיבש
יוארברעבדג"עאדחספה
יזחאלאתשהדןויכאוה
אלוביתכדארקיאהמהחדנ
אוההםויבחספה'ושעלולכי
'ושעלןילוכיןניאאוההםויב
ןילוכירחמללבאחספה
ןכינשחספלוחדנותושעל
'ישקאו.ץרשאמטימנ
הארשבזןנתדמהילע
וילעןיטחושתויאריתש
ולשיעיבשבבזהנהיעיבשב
ינתקואוהץרשאמטכ
אלדואליאמוילעןיטחוש
אלינשמו.ברלאישקולבט
בגלעףאדל"מקאהולבטד
אשמששמשברערסוחמד
ימנאקיד.אברעאליממ
:'וכושלשהאראפיסינתקד
ןיקרוזוןיטחושרמאאלוע
הבזה:'וכץרשאמטלעףא
אוהוינימשבהילעןיטחוש
והמד"בלהנברקהרסמש
םינהכועשפ'מלידאמיתד
ברדכל"מקוהלוברקאלו
ד"בןיאהקזחרמאד'יעמש
דעםשמןידמועםינהכלש
.רפושבשתועמלכולכיש
אנתהדנאנתהרמאאניבר
.יעיבשבהילעןיטחושהימק
רבאדאברהילרמא
רמאדןאמל'יפאהבהא
אמטלעןיקרוזוןיטחוש
אתרואליזחדםושמץרש
לילהלבטדהדנלבא
אשמשהלעבירעדדעינימש
אמיא.איזחאלינימשםויד
ינימשבהילעןיטחושהדנ
ינימשבדל"מקאהוהלש
אינתדכאליעיבשבןיא
ןתליבטתוליבטיבייחלכ
ןתליבטתדלויוהדנםויב
הדנלןינמאינתו.הלילב
יעיבשםויבתלבוטהניאש
םימיתעבשרמאנשהלש
]התדנבאהת[התדנבהיהת
ןנואה'ינתמ:העבשלכ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

.גצןמקל.אפ:פ.טסליעל)א
,]:דסריזנ[)ב,:בכםיחבז
ה"ד.אכהגיגח'סותןייע)ג
,.בלןיבוריע)ד,ןנואה
,].דצןמקל[)ו,.פליעל)ה
.אכקתבש)ח,:הכהכוס)ז
ןייע)ט,ש"ע.חפ.ואמוי
אהה"ד.חצףדןמקל'סות
,רמאה"ד:טצםיחבזו
,ההנשמוקרפםילקש)י
,יהיוה"דחסאקסיפ)כ
,:הלהדנ)מ,:זסהדנ)ל
ה"ד:חצםיחבז'סותןייע)נ
,ש"ייע:הנאמוי)ס,לובט

.א"עזיםיחבז)ע

ח"בהתוהגה=
היבורזגדאוהןנברו'מג)א(
יזחדםש)ב(:בררמאאהו
אתרואלהדנלבאאתרואל

:יעיבשד

ס"שהןוילג=
ןיקרוזוןיטחושןיאו'מג
בצןמקל'יע.ץרשאמטלע
:ןירוטפולאה"ד'סותב"ע

=
םלשהרואהרות

לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)א
הֶיְהִייLkִיִאLיִארֹמאֵל
CֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט
םֶכיֵתֹרֹדְלBאםֶכָלהָקֹחְר
]י,טרבדמב[:ָייַלחַסֶפהָֹשָעְו
eיָהרLֲֶאםיLִָנֲאיִהְיַו)ב
אGְוםָדָאLֶפֶנְלםיִאֵמְט
םaַiBחַסtֶַהתֹשֲעַלeלְכָי
הLֶמיֵנְפִלeבְרְקiִַואeהַה
:אeהַהםaַiBןֹרֲהַאיֵנְפִלְו

]ו,טרבדמב[

םcָהָבָזהֶיְהִתיkִהMִָאְו)ג
תַעְבdLִָרָֹשְבdaִָבֹזהֶיְהִי
לָכְוdָתcִָנְבהֶיְהzִםיִמָי
:בֶרָעָהדַעאָמְטִיaָdַעֵגpַֹה

]טי,וטארקיו[

=
םינויצותוהגה

ידכץ"בעיתסריג]א
ל"צ]ב:)ןוילג(ולכאיש
ד"סה]ג:)ש"שר(ערוצמו
'וכוונייהדרובדהליחתמו
ל"צ]ד:)ב"ירגהיקומנ(

:)ש"שר(ןהלש

י"שריטוקיל=
תא.ןיקרוזוןיטחושןיאו
אלשץרשאמטדיחילעחספה
,ברעליוארשיפלעףאולבט
יעיבשלחשתמאמטלעןכו
יוארשחספהברעבתויהלולש
החדנו.]:טסליעל[ברעלימנ
לוכידג"עאוינשחספל
ףא.ברעללוכאלולובטל
אמטלעןיקרוזוןיטחוש
אתרואליזחוליאוה.ץרש
אליממאשמש.]:בכםיחבז[
םולכאלורסוחמאלכו.אברע
ןורסחךיאה.]ב"עדסריזנ[ימד
הימשואלאשמישלעימד
אברעאליממאשמישדןורסח
דחאןיאמטמ.]רמאה"דםש[
בורווהינדיכיהיכ.ןהמ
האמוטבוהלוכודבעינוןיאמט
ןניקסעאלימ.]א"עפליעל[
אמתסשפנלאמטרבסקד.'וכ
ולשיעיבשוליפאוביתכ
יאמט.]א"עדצןמקל[עמשמב
הוצמתמואל.הוצמתמ
ימנןהיתמ'יפאדרמאקאקווד
הוצמדוהלירקהוצמתמ
םירומאהןוגכןהבקסעתהל
)אכארקיו(םינהכתשרפב
לחש.ובאמטמןהכהש
וזחדג"עאו.ןהלשיעיבש
ןיארבסקדורתשיאאלאתרואל
ץרשאמטלעןיקרוזוןיטחוש
יבייחלכ.]ב"עהכהכוס[
.םויבןתליבטתוליבט
יעיבשהםויבחרזמהריאהשמ
ב"פבשרפמאמעטוםהלש
םויבדארקמ).כףד(הליגמד
.הריפסיעיבשתצקמיעיבשה
ןתליבטתדלויוהדנ
לובטלהלוכיהניאש.הלילב
התדנבהיהתהבביתכד'זםויב
אכקתבש['זלכאהתהתייוהב
ןיטחוש'וכוןנואה.]א"ע
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