
.אצםיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה

eהeחיִטְבִהLֶיִמבןֵכְו,לbַַהתֶאַחwֵַפְמַהְוא
ןֵהLֶןֵקfַָהְוהֶלBחַהְו,םיִרeסֲאָהתיaִֵמBאיִצBהְל
םkelָלַע.ןֶהיֵלֲעןיִטֲחLB,תִיkַfַלBכֱאֶלןיִלBכְי
eאיִבָיאLֶnָ,ןָמְצַעיֵנְפaִןֶהיֵלֲעןיִטֲחLBןיֵא
עַריֵאםִא,Cָכיִפְל.לeסtְיֵדיִלחַסtֶַהתֶא
aָןֶהtְסeלtְטeִמןיִרlֲַעNBתtֶחַסLֵח,יִנeץ
:BתlִָחzְִמאֵמָטאeהLֶלaַbַַחwֵַפְמַהןִמ
אGג,ןָנָחBיר"אאָנeה]ארaַהaַָררַמָא'מג
Lָנeֶאlָאaֵסֲאָהתיeןיִרcְַעke"לָבֲא,םaֵתי
ןָויB,kֵמְצַעיֵנְפaִןיִטֲחLBלֵאָרNְִיcְןיִרeסֲאָה
cְהְניִחְטְבַאeַמtִיֵלקיd,cִאביִתְכ('Lְתיִרֵא
.'בָזָכeרaְַדְיאGְוהָלְוַעNeֲעַיאGלֵאָרNְִי
ןיִרeסֲאָהתיaֵתַרְמָאcְאָה,אcְָסִחבַררַמָא
cְַעke"ֶאןָרָמֲאאָל,)א(םlָחאeחְלץBתַמaֵתי
tָחֵמםיִנְפִללָבֲא,יֵגאBתַמaֵתיtָיֵגאLBןיִטֲח
dיֵלeטְמַאcְרLְָפֶא,ט"מ.Bמְצַעיֵנְפaִויָלָע
הaַָררַמָא:'eכְועַריֵאםִאCָכיִפְל:dיֵלליִכָאְו
aַרaַי'ררַמָאהָנָחרBד,ןָנָחGאLָנeֶאlָאbַל
חַסtֶתNBֲעlִַמרeטBCtָרָאלbַלָבֲא,לBגָע
Lֵהָטאָמיֵא,יִנBהָיָהרaִLְתַעLְהָטיִח.zַַנאָיְנnֵבש"ר,יִכָהי[aְנBLֶַרלaִי
לBגָעלbַ,דַציkֵ.ביiַָחםיzִִערeטtָםיzִִע,לaַbַַחwֵַפְמ,רֵמBאהָקBרaְןaֶןָנָחBי
אָמיֵא,רeטtָ,ויzְָחzַהָאְמeטתאֵצְמִנְוBCרָאלbַ;ביiַָח,ויzְָחzַהָאְמeטתאֵצְמִנְו
יֵרְבcִ,דיִחiַָהלַעחַסtֶַהתֶאןיִטֲחLBןיֵא)א'ינתמ:הָטיִחLְתַעaִLְהָיָהרBהָט
לBכֱאֶלןיִלBכְיןָניֵאLֶהָאֵמלLֶהָרeבֲחleיִפֲאַו,ריzִַמהיֵסBייaִַרְו.הָדeהְייaִַר
kַfַןיֵאתִיLBעןיֵאְוו.ןֶהיֵלֲעןיִטֲחBNִבֲחןיeָנתַרLִםיִדָבֲעַוםיeַטְקpִםי:
ַחaBְזִללַכeתאG')בל"ת,דיִחiַָהלַעחַסtֶַהתֶאןיִטֲחLBןיֵאLֶןִיpִַמ)ב,ר"ת'מג
ןיִטֲחBLBלְכָאְללBכָיְודיִחָי,רֵמBאיֵסBייaִַרְו.הָדeהְי'ריֵרְבcִ,'דַחַאaְחַסtַָהתֶא
'דַחַאaְ'יאַה,יֵסBייaִַרְו.ןֶהיֵלֲעןיִטֲחLBןיֵאBלְכָאְלןיִלBכְיןיֵאְוהָרNֲָע,ויָלָע
תֶאַחֵבBזְלןיִיpִַמז,רֵמBאש"ר,אָיְנַתcְ)ג,ש"רְדִכְלdיֵליֵעaָיִמ.dיֵלדיֵבָעיאַמ
tִחְסBaְדיִחָיתַמָבaִLְיִאתַעqeַהרaָמBתLֶהeאaְGֲעַתאNֶל"ת,ה'Gתאeלַכ
ל"ת,ןkֵתBמaַָהרzֵיֶהתַעaִLְףַאלBכָי.]ג'EיֶרָעLְדַחַאaְחַסtַָהתֶאַחaBְזִל
'aְדַחַאLְיֶרָעE',ד(GרְמָאאeֶאlָאaְLָהָעLֶkִָילNְןיִסָנְכִנלֵאָרaְLַדָחֶארַע.
רַמָאָקcְיִכָהְלcִיאnִַמיֵסBייaִַרְלpָd.eיִמתַעְמLָיzְֵרd.zַיֵלאָנְמיאַהי"רְו
,zָCְעcַאָקְלָסאָל,Cָלרַמָא.אָתֲאcַאeההָדeהְי'ררַמָאָקְדkִאָמְליcִ,ש"ר
cְאָהkְיִא')גביִתLלְכָאיִפְלB'.יֵליֵמָרdעבַרeאָבְקaַיִחרpִָמאָנtָיִרLְאָבָרְלאָנ,
ןLBאִרaָהMִָא,eהְניִמְרe,דיִחiַָהלַעחַסtֶַהתֶאןיִטֲחLBןיֵאהָדeהְיר"איִמ
LBָהיֶלָעןיִטֲחaִָמְצַעיֵנְפd,eַבMֵעיִנBNִאןיBָתdםיִרֵחֲאַלהָליֵפְט,cִריֵרְב'
יִמ,dיֵלרַמָא.ןָמְצַעיֵנְפaִאָמיֵאאlֶָאdָמְצַעיֵנְפaִאָמיzֵאָל,ל"א.הָדeהְי
;םיpִַטְקeםיִדָבֲעַוםיLִָנתַרeבֲחןיBNִעןיֵאןַנְתָהְו,םיLִָנLֶkelָdהָרeבֲחןַניִדְבָע
,אָלdיֵלרַמָא.eהיְיַדeחְלםיpִַטְקeeהיְיַדeחְלםיִדָבֲעַוeהיְיַדeחְלםיLִָנואָליאַמ
םMeִמםיִדָבֲעַוםיpִַטְק,תeלְפzִםMeִמםיִדָבֲעַוםיLִָנ;םיpִַטְקeםיִדָבֲעַוםיLִָנ

tְציִרeאָת

:תֵמBאיַחpeֶאָצְמִיםִאַעeדָיןיֵאְו,םָדָאלַעֵמ.לbַַהתֶאַחwֵַפְמַהְו
,יֵזֲחאָתְרBאְליnֵַנןֵנBאְו.הָרֳהָטתַקְזֶחpeaְֶדBעמ"כִמcְ.ויָלָעןיִטֲחLB]ד
kִןַניִרְמָאְדaַbְאָרָמcַניִנֲאeִמאָתיֵלהָלְיַלתcְאBֶאאָתיְיַרlָניִנֲאאeיתBם,
kְַו(ביִתְכִדiִַהןֵה')יאָרְקiBביִרְקִהםe',יBסָאםeמהָלְיַלרezָר,aִLְתַטיִח
eדיִמֱעֶהאGחַסtֶיaֵַגְו;)הםיLִָדָק
.ןֶהיֵלֲעןיִטֲחLB:)ותֵרkָםBקְמaִםֶהיֵרְבִד
aַבֲחeםיִרֵחֲאתַר:Lֶnָאיִבְיאeהeיֵדיִל
tְסeל.LֶnִָיאhַnָאאBתֵמְלןֵנB,eַפְמwֵַח
bֶַאָצְמִילpeאָצְמִנְותֵמLֶלַעליִהֱאֶה
,אֵצֵיאGאeLLֶnָבָחֶהְו,הָאְמheַה
לַכeיאGְוBיְלָחדaְַכִיאLֶnָןֵקָזְוהֶלBחְו
תַעLְִבeליִאBה.Cָכיִפְל:תִיkַfַלBכֱאֶל
Lְאְרהָטיִחeיָהןיִיeַהקַרְזִנְוcָןֶהיֵלֲעם,
,יLְzִַריBLֶtֵמkְלeסtְןֶהaָעַריֵאםִא
tְטeִמןיִרlֲַעNBתtֶחַסLֵח:יִנeןִמץ
,ויzְָחzַתnֵַהאָצְמִנְו.לbַַהתֶאַחwֵַפְמַה
LֶַחiֲָעַלביNBתtֶחַסLֵיִנ:Lֶהeאֵמָטא
ליִהֱאֶהיֵרֲהLֶ,הָטיִחLְםֶדBק.Bתlִָחzְִמ
,ַחwֵַפְלליִחְתִהLֶהָעMִָמהָאְמheַהלַע
eַבbְמאָרָמBָליֵקdaְגָעלַגBל,Lֶnִzְִחlָה
ןיֵאe.cְנLָאG'מג:kelBתֶאליִהֱאֶה
LBבָחֶהלַעןיִטֲחeLaִמְצַעיֵנְפB:aֵתי
etBכְלןBגkְ.לֵאָרNְִילLֶןיִרeסֲאָה
,ןBמָמםLַlְֵלBאהָלeסtְהMִָאאיִצBהְל
םִא',):גלףcַתBבeתkְ(אָיְנַתְדkִיnֵַניִא
הֶלֲעzַיִכְו,'eכ'ץeחlֵCaַַהְתִהְוםeקָי
,גָרֱהֶנהֶזְוקlֵCaַMeַהְמהֶזzָCְעַדלַע
הֶאְרLֶpִדַעBתBאןיLְִבBחLֶדnֵַלְמאlֶָא
םBקָמ.יֵגאtָתיaֵ:ויָלָעאֵהzְהַמ
ןִמ.dיֵליִליiְַעְמcִ:םִיַלeLָריaִןBציִח
,לBכֱאֶלןיִרeסֲאָהתיBCaֵתaְחַסtֶַה
cְריִמםיִנְפִלאָהeLָהםִיַלeש"ל:א.
cִַפְמwֵַחbַַחלiֲָעַלביNBתtֶחַסLֵיִנ,
,ויָלָעליִהֱאֶהBתlִָחzְִמcְ,לBגָעלbַאlֶָא
הָטיִחLְתַעaִLְאBC,Lֶnָרָאלbַלָבֲא
ןָויֵכְו,הָאְמheַהדֶגֶנkְליִהֱאֶהאGןיִיַדֲע
cְקֵפָסאָצָיקֵפָסGאָצָיא,tָטeִמ,רMeם
cְGְפֶאאLָר,kְליֵעְלןָרָמֲאַד)cַחפף:(
bַaִֵמֲחיMָהLֶpִבְרָעְתeעBרBתtִןֶהיֵחְס:
ףיֵלָיאָמֲעַט.דיִחiַָהלַע'ינתמ
aַbְיִפֲאַו:אָרָמleבֲחeהָרLֶַר.הָאֵמלaִי
אָיְלzַאָלרַמBלd,kְָלרַמָאָקיֵסBי
לBכָיְודיִחָי,הָליִכֲאaַאlֶָאחַסֶפְדאָתlְיִמ
ןיֵאְוהָאֵמ,ויָלָעןיִטֲחLBתִיkַfַלBכֱאֶל
ןיֵאםkelָןיaֵתִיkַfַלBכֱאֶלןיִלBכְי
LBעןיֵאְו:ןֶהיֵלֲעןיִטֲחBNִבֲחןיeתַר
Lֵרָפְמאָמֲעַט.םיpִַטְקeםיִדָבֲעַוםיLִָנ
aַbְמג:אָרָמ''GתאeְזִללַכaBתֶאַח
'דַחַאL'aְיֵרָדְו.'EיֶרָעLְדַחַאaְחַסtַָה
aְְנַאtְֵפַנהיLֵיd,ַהלַעiָןיֵאְו:דיִח
ןִיpִַמ:nֶpeִמתִיB.kַfַלְכָאְלםיִלBכְי
הָמaָ.דיִחָיתַמָבBaְחְסtִַחֵבBזְל
טַקְניִכָהְל.הNֲֶעַתאaְGאיִהLֶ,הpַָטְק
aְָודיִחָיתַמGאaָיִצתַמaeר,cְיִצתַמָבaeרaִLְיִאתַעqeַהרaָמBיֵלתkָא,cִLְיִאתַעqeַהרaָמBרַחַאְלתLֶpִִמרַחְבLְkַןLִיGזה(,eִמMֶםֶהָלהָיָהבַרָח
,אkָיֵלץeחיֵטeחcִLְתֵרkָלָבֲא.הNֲֶעַתאaְGאיִהLֶ:רzֵיֶהםֶהָלהָיָהאGבLeְוםָרqeיִאְלeרְזָחהָנְבMֶpִִמe,םיִמָלBעתיaֵהָנְבLֶpִדַערzֵיֶה
eִבLְָדָקתַטיִחLִםיaְקֶרֶפaָםיִחָבְז(אָרְתcַמ):דיקףBָליֵקdaְקBצֲחםֶדBת,cִחְמeqַהןַמְזרeַקְתִהְלאaֵלaִםיִנְפ;cֲִא'ביִתְכLִֶירLְחִמטַחeַלץnַהֶנֲח
רeqַחְמcִאָכָהֵמףיֵלָיְו;ויָלָעביiַָחBניֵאדֵעBמלֶהֹאְליeאָרBניֵאLְֶו,ויָלָעביiַָחדֵעBמלֶהֹאחַתֶפְליeאָרָה,'BאיִבֱהאGדֵעBמלֶהֹאחַתtֶלֶאְו
אaְGאֵהְי.ןkֵתBמaַָהרzֵיֶהתַעaִLְףַאלBכָי:ןַמְזרַחַאְלאֹבָליeאָרְוליִאBה,יֵוָהאָהיִמהNֲֶעַתאaְG,תֵרָכBaְניֵאLֶפ"עאץeחaַןַמְז
אָלאָכָהcְואָליאַהe'.cְכל"ת:רqeיִאתַעkִLְָהיaֶַגְליאַהיֵוֱהֶלְו,)חבcָיִנְורcָיpִַהרָבָדְלאlֶָאדיִחָיתַמaָהָרezְהאGאָהcְ,הֶזהNֲֶעַת
רַעaְLַןיִסָנְכִנלֵאָרNְִילLֶkָןַמְזaִדיִחָיתַמָבaְ'חַסtַָהתֶאַחaBְזִללַכeתאG',אָרְקִלdיֵלןַניִעְמLָיִכָהְו,תBמaַָהרqeיִאתַעaִLְאlֶָאיֵעLְzִַמ
,יאַהיkelֵאָכְריtִואָלְו.'eכןBעְמLִיaִַרְדִכְלאָרְקcִיאnִַמ,יֵסBייaִַרְלןַניִכְרָפpe:eֶחaְָזzִםLָ'רַחְבִירLֲֶאםBקnַָהלֶאםִאיe','kִכדָחֶא
cְיִאkָרַמרַמיֵמְלאcָיֵרLיֵלdיִכָהeרַמcָיֵרLיֵלdֶא,יִכָהlָאָמֲעַטאcְַרaִייBַהְמיֵסcַרָפְלרeLֵיִא'ֵמיLלְכָאיִפְלB':ד"סאָל.cְסֱאֶלBרtֶחַס
,הָבBח.ןLBאִרaָהMִָא:םBקָמםLֵ.אָנLְיִרtִָמ:הָליִכֲאַלהֶאָרLֶiֵדַבְלִבe,eטֲחzִLְדָחֶאLיִאלַע,'BqeכBzָלְכָאיִפְלLיִא'ביִתְכcִ,אָתֲאדיִחiַָהלַע
eַבMְֵריִנLeת,eַקְלnֵיdהיְיַמֲעַטףיֵלָיe:יִח.הָליֵפְטaeתַהיִמיֵנָתָק:רaִָמְצַעיֵנְפdְלLBָנ,אָלג"ה:דיִחָיןLִםיִדָבֲעַוםיeַטְקpִםי:zִלְפeהָריֵבֲע.ת:

םיִדָבֲע

LִֶמאֵמָטהָיָהzְִחlָתB.zֵַמיdַפְמ,י"ִרְלwֵַהַחbַַנלnֵהָוֲהיַחאָמיֵנ,י
kְLֶַפְלליִחְתִהwֵל"יְו.חcְןָויֵכcִאָצְמBרַמיֵמְלןָלתיִאתֵמ

LֶnִzְִחlָתBתֵמהָיָה,LֶkַָהלheאְמBתkִLְטןָתָאיִצְמתַע(:GאLָנeֶאlָא
aְסֲאָהתיֵבeןיִרLֶַעלke"ם.aַרְיeLַמ)ייִמְלBָליֵקdַרaִייBיֵסaַרaeןaְLֵם

לָבֲא,לֵאָרNְִיeהLeָבֲחkְLֶןָנָחBייaִַר
ויָלָעןיִטֲחLBןיֵאם"keַעeהLeָבֲח
םֶהיtִרLֲֶא',)ב(םיִרֵחֲאםִעleיִפֲא
cִaֶרLָניְיַהְו;'אְוeיִאtְִמאָכMְְעַמzִןי:

ןיֵאBלְכָאְלןיִלBכְיןיֵאְוהָרNֲָע
LBןֶהיֵלֲעןיִטֲח.aְאָה

אLֶHןַנְתִדkְ,הָדeהְי'רleיִפֲאהֶדBמ
:לeסtְיֵדיִלeהeאיִבְי

.dיֵלדיֵבָעיאַמ'דַחַאaְ'יאַה
Cיִרְטְציִאcְרַמיֵמְליֵצָמהָוֲה

):טעףcַליֵעְל(ןיִלBצדַציֵכaְןַניִרְמָאְדִכְל
Lֶַהןיֵאiַָעיִרְכַמדיִח:

.םיLִָנתַרeבֲחןיBNִעןיֵאןַנְתָהְו
יֵנְפaִיֵנָתָקcְאָרwָיִעֵמ

אLְzַָהאlֶָאdיֵלאָיLְַקאָלdָמְצַע
cְאָמיֵארַמָאָקaִִמ,ןָמְצַעיֵנְפMeם
cְַמLְיֵלעַמdcְGןיִתיִנְתַמהָרְסָאא
,הaְֵרַהםיLִָנkְLֶiֵLאlֶָאםיLִָנתַרeבֲח
LֶqBכְמBזתBזלַעBןיִריִהְזןָניֵאְו
יֵדיִלBתBאתBאיִבְמeחַסtֶַהרBמLְִל
tְסeהָדיִחְילָבֲא,לLBָהיֶלָעןיִטֲח:

eביִתְכ
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םיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה :אצ

tְציִרeאָת.beִא)א,אָפMָהaָאִרLBןLBןיִטֲח
dָתBאןיBNִעיִנMֵַבd,eָמְצַעיֵנְפaִָהיֶלָע
יֵסBי'ר.הָדeהְי'ריֵרְבcִ)ב,םיִרֵחֲאַלהָליֵפְט
dָמְצַעיֵנְפaִָהיֶלָעןיִטֲחLBיִנaַMֵהMִָאא,רֵמBא
ןLBאִרaָהMִָא,רֵמBאש"ר.ןLBאִרaָל"צןיֵאְו
ןיֵאיִנaַMֵ,םיִרֵחֲאַלהָליֵפְטdָתBאןיBNִע
LBָהיֶלָעןיִטֲחkָיִעלwָר.aְיִמָקיאַמtַַר.יִגְלaִי
;םיLִָנleיִפֲאַו'תLBָפְנתַסְכִמaְ')ארַבָסהָדeהְי
ביִתkְ,יnֵַניִנleaַMֵיִפֲאה"אאָמיzֵיִכְו
הMִָא,ןיִאLיִא,'אeהַהLיִאָהאOִָיBאְטֶח')ב
יnֵַנהָליֵפְטleיִפֲאיִכָהיִאאָמיzֵיִכְו;אָל
aַMֵגיִנֲהַא,אָליִנ('kְֻחלָכwַַהתtֶהָליֵפְטִל'חַס
aְַרְו.אָמְלָעaִייBט"מיֵס,cִביִתְכaָאִרLBן
'aְָפְנתַסְכִמLBיִפֲאַו'תleִאMָה,eביִתְכaְחַסֶפ
Lֵַההָתְרְכִנְו')ביִנpֶֶפLִמאיִהַהiִNְא'לֵאָר[,
LיִאָהאOִָיBאְטֶח'אlֶָאְו,םיLִָנleיִפֲאַו'Lֶפֶנ'
.תֵרkִָמןָטָקיֵטeעַמְל,יאַמיֵטeעַמְל'אeהַה
הMִָא,ןיִאLיִא,'Lיִא'ןLBאִרaָביִתkְ,ש"רְו
,אָליnֵַנהָליֵפְטleיִפֲאיִכָהיִאאָמיzֵיִכְו;אָל
ת"כְו;הָליֵפְטִל'תLBָפְנתַסְכִמd'aְיֵליִנֲהַא
ביִתְכcִ,יִנaַMֵאָנָמֲחַרטֵעיִמ,יnֵַניִנleaַMֵיִפֲא
;אָלהMִָא,ןיִאLיִא,'LיִאָהאOִָיBאְטֶח'
אLְzַָה,בieִחֵמיִא,dיֵלטיֵעַמְמָקיאnִַמ
aָאִרLBאָלן,aַMֵיִמיִנaֶַא,אָיְעlָואָלא
אָמיֵניִא,ש"ררַמָאָקL'cְיִא'יאַמe.הָליֵפhְִמ
,רֵמBגְו'תBבָאתיֵבְלהLNֶיִאםֶהָלeחְקִיְו')ד
Lיִאברַמָאcְ)גקָחְצִייaִַרְדִכְלdיֵליֵעaָיִמאeהַה
יִפְלLיִא'ֵמ)אאlֶָאְו.הֶכBזןָטָקןיֵאְוהֶכBז
יaִַרdkְָלרַבָסיֵסBייaִַרcְִמאָה,'Bלְכָא
LִעְמBַר,ןaִיLִעְמBַנןnֵָלרַבָסיdkְַרaִייBיֵס,
לַעחַסtֶַהתֶאןיִטֲחdcְLBיֵליֵעaָיִמאeהַהְו
יִפְל'אָנָמֲחַרבzBְכִנןkֵםִא,Cָלרַמָא.דיִחiַָה
ןאַמkְ.יzְֵרpָdzַיִמתַעְמL',Lָיִא'יאַמ,'Bלְכָא
ןLBאִרaָהMִָא)ד,רָזָעְלֶאיaִַררַמָאcְאָהאָלְזָא
יִא;תMַaַָהתֶאהֶחBדְותLeְריִנMֵַבeהָבBח
,אָמיֵאאlֶָא;תMַaַָהתֶאהֶחcBיאnַַא,תLeְר
תֶאהֶחBדְוהָבBחןLBאִרָבe,תLeְריִנaַMֵג
ר"אבֹקֲעַיר"א.הָדeהְייaִַרkְ,ןאַמkְ.תMַaַָה
אLֶnָ,םיִרLֶkelָdbֵהָרeבֲחןיBNִעןיֵאד,ןָנָחBי
חַסtֶה)ה,ר"ת:לeסtְיֵדיִלeהeאיִביִוeaBקcְְקַדְי
eַמvָהeרָמBרaָאִרLBחןBִמ,הָבkָָליֵאְוןאC
הָבBחםיLִָנֲאaָ,רֵמBאןBעְמLִ'ר.תLeְר
eַבpָLְִרםיLeַאאָמיֵליִא,יֵאָקאיָיֵהַא.תtֶחַס,
הnַvַָאאlֶָאְו,אkָיִאיִמהָעְבLִלkָחַסtֶ)ו
eרָמBאש"ר,אָפיֵסאָמיֵא,רBרֵמaָָנֲאLִםי
יaִַרְלdיֵלתיֵל)א(,תLeְרםיpָLִַבeהָבBח
LִעְמBזאָהן(cְַררַמָאaִָנרָזָעְלֶאיLִַחםיiָביBת
aַַמתַליִכֲאvָהcְרַבzBהָר,Lֶpֶהרַמֱא('Gא
ויָלָעלַכאzֹםיִמָיתַעְבLִץֵמָחויָלָעלַכאֹת
BנLְֶיץֵמָחלַכאzֹלַבBaְנLֶiֶLְלkֹ,'תvBַמ
aְקeכֱאםBַמלvָָניֵנָהְו,הLִהםיBֶיְוליִאLְןָנ
aְלַבzֶֹיץֵמָחלַכאLְןָנaְקeכֱאםBַמלvֶָא.הlָא
ןאkִָמ,הָבBחןLBאִרaָרBרָמeהvַָמחַסtֶ,אָמיֵא

ןֵנBאו)ח'ינתמ:תLeְרםיaַpָLִ,הָבBחםיLִָנֲאaָחַסtֶ,רֵמBאןBעְמLִ'ר.תLeְרCָליֵאְו
,BתֵמלַעַעֵמMBַה.םיLִָדaַwֳאGלָבֲא,בֶרֶעָלBחְסtִתֶאלֵכBאְולֵבBט

לkָָהיֶלָעןיִטֲחLBןיֵא:רeכְזבLְkִַמcְ.אָתeציִרtְםMeִמםיpִַטְקeםיִדָבֲע
חַסtֶהֵוָהdיaֵהָלְכָאיִאְו,יִדיִמdיaֵאָכיְיLָאָלcְ,הָליֵפְטleיִפֲאַו.רwָיִע
םיִדָבֲעיִלְכָאיִכְו;aBןיִלְכBאןיֵאcְםיִדָבֲעַלה"הְו,וָיeנְמִלאLֶHלָכֱאֶנ
טeעnַיִאתLeְרֵמleיִפֲאcַ,אGיִנaַMֵלָבֲא,aBתLeְרןֵהLֶןLBאִרaָ,םיLִָנְו

kְַקְלִדnָן:'aְָפְנתַסְכִמLBִמ.'תcְGא
kָָנֲאבַתLִיִפֲאםיleִאMָהaַnַLְעָמ:
kְביִתaַMֵאְטֶח'יִנBִיOָיִאָהאL
Lיִאָהְו',אָרְקdיֵלעַמLְַמיִכָהְו.'אeהַה
לַדָחְוהָיָהאCGֶרֶדְבeרBהָטאeהרLֲֶא
יkִ,ָתְרְכִנְו',ןLBאִר'חַסtֶַהתNBֲעַל
,'יִא'neLיLִןLBְל'יe','kִכ''הןaְַרָק
kְLֶwְָרaַהן'GביִרְקִהאaְמBדֲעBaַMֵיִנ
יִמקֶרֶפLaְיֵרָדיִכָהְו,]באOִָיBאְטֶח
Lֶַקְל(אֵמָטהָיָהnַָא).גצןlִיaָי"רְדא.
'BדֲעֹמaְביִרְקִהאG'הןaְַרָק'נ"א
aַMֵאְטֶח',יִנBִיOָא':eביִתְכaַMֵיִנ
ג"עאcְ.'איִהַהLֶפpֶַההָתְרְכִנְו'
cְאִרַאLBהיִמ,יֵאָקןe'kְִרָקיaַהן''
aָdןַניִרְמָגְו,ןַניLְִרָפְמִדְכeיֵאָקיִנMֵַא
kַָקְלתֵרnָן)Lָאְטֶח'יאַה)םBִיOָא'
םMֵַהתֶאCֵרָבְמB'cִאְטֶחאNָָנְו'ִמ
cִביִתְכaֵיd'ה'התֶאeַגְמאcֵָתְרְכִנְוף'
Lֶפֶנביִתְכcִןאַמkְיֵוָהְו,רֵמBגְו
aְגeיֵפd:ֶאְוlָיִאָה'אL'.cְַגaֵיtֶחַס
'אOִָיBאְטֶח'בzBְכיִל,dיֵלדיֵבָעיאַמ
ןnַָקְל.'Lיִא'ןLBאִרaָביִתkְ:אָלeתְו
aָיִאיאַמיֵעLkְביִתaָאִרLBיִא:ןL
חַקָלםִא,Bתָחיִקְלaִםיִרֵחֲאַל.הֶכBז
הָנzַָמלaֵיִקBאםיִרֵחֲאCֶרBצְלחwִָמ
Lיִאeחְקִיְו'ביִתְכִדkְ,םיִרֵחֲאםLְֵל
NֶבָאתיֵבְלהBזןָטָקןיֵאְו,'תBהֶכ,
cְֲעַנןיֵאNֶהLֶָא:ַחיִלlָיִא'ֵמאLיִפְל
אָהְו:הMִָאיֵטeעַמְלdיֵלLיֵרB'.cָלְכָא
ןיֵאcְ.ש"רdkְָלרַבָסיֵסBייaִַרcְִמ
LBןיִטֲחtֶחַסaְִמדיִחָיתַמָב'Hתאeלַכ
יaִַרdkְָלרַבָסיnֵַנש"ר:)ט'ַחaBְזִל
טֵחB'LֶMBלְכָאיִפְלLיִא'ֵמףיֵלָיcְ.יֵסBי
tֶַהלַעחַסiָדיִח,cְל"סאָליִאkְיֵתוָוd,
dיֵדיcִאLָָרְדִל'דַחַאaְ'יאַהcְיאnִַמ
י"רkְריLַtִעַמLְַמיֵפְטאָה,אָתֲא
cְןיֵאLBַהלַעןיִטֲחiָלְכָאיִפְל':דיִחB'.
aְיִא'ואָלL'ַנnִֵמןָלאָקְפָניlְLBדיִחָין
cְLBןיִטֲחtֶַהלַעחַסiָיִא'ְו,דיִחL'
cְָרLִיֵלןַניdעַמְלeִאיֵטMְָר:הLeת
eקcְְקַדְי:הiִָמְתaִ.תMַaַָהתֶאהֶחBדְו
aB.ִמMeםLֶןָניֵאaְיֵנzBריִמְחַיהָרe
יִכָה:םpִָחלַעeהeליִסְפַיְוקcְֵקַדְלויָלָע
רBרָמeהvַָמחַסtֶןָנaַָרeנzָןַניִסְרָג
aָאִרLBחןBכהָבe'.aָאִרLBהָלְיַל,ן
Cָליֵאְוןאkִָמ'.יֵאָקאיָיֵהַא:ןLBאִרָה
,חַסtֶַאאָמיֵניִא,אnַָקאpַָתcְ'תLeְר
tֶחַסkָלLִיִאיִמהָעְבkֶָאְו:אlָא
ףַא,ש"ררcְַהַמdָלֲעַו.רBרָמeהnַvַָא
aָאִרLBןcְחתַרְמָאָקBהָב,aָָנֲאLִהםיeא
cְלָבֲא,אָיְוָהaַpָLְִרםיLeיֵלתיֵל:תd
רcְַהיַלcְרַמיֵמְלאkָיֵלאָהְו.ש"רְל
רBרָמeהvַָמאָמָתְסd,cִיֵדeחְלרBרnַָא
aַיֵדָדֲהיֵדֲהkְַמלַע',ביִתvBת
eרְמBםיִר',eְכLֵםLֶpָLִםיaַַמתַליִכֲאvָה
ןָנLְֶיְוליִאBה:רBרָמaְיnֵַניִכָההָבBח
aְלַבzֹץֵמָחלַכא.cְִהLְַההָוkָתeב
ביִתְכcִ,הָרLֶaַzBןיLִָנֳעלָכְלLיִאְלהMִָא
)aַnְִדaָיִא')הרLאBִאMָהkֲִעַייNe
יִכָהאlֶָא:)ירֵמBגְו'םָדָאָהתאhַֹחלkִָמ
ןLBאִרaָרBרָמeהvַָמחַסtֶ,רַמָאָק
יאַהיֵאָקְו.תLeְרCָליֵאְוןאkִָמ,הָבBח
ש"רְו,רBרָמeהnַvַָא'Cָליֵאְוןאkִָמ'
tְַאגיִלtֶחַסcְתַרְמָאָק'aָאִרLBחןBהָב',

aָָנֲאLִהםיeאcְחהֵוָהBלָבֲאהָבaַpָLְִרםיLeַרְו,תaִיLִעְמBיֵמֲעַטְלןd:א'ינתמBטןֵנBאְולֵבBתֶאלֵכtִחְסBלַעףַאְו.בֶרֶעָלtִיLֶןיִיַדֲעGא
.רezָמהָלְיַלרeסָאםBי,'םiBַהתאhַָחיzְִלַכָאְו'ןֵנBאיִנֲאַו)כ'eביִרְקִהםiBַהןֵה')יאָרְקiִַו(רַמֱאLֶpֶ,םaַiBאlֶָאהָרzBַהןִמתeניִנֲאןיֵאcְ,רaְַקִנ
eהָליִבְטaָזְו,יֵעBֶעתַחַאֵמתַחַאNְלֲעַמהֵרBתcְחBרֶמaַwBֶדL)הָגיִגֲחcַאָה,).אכףBחְמַהְוןֵנeqַרkִteַלהָליִבְטןיִכיִרְצםיִרwBֶדL,ִמzBC
LֶpֶרְסֶאeְכַעדַעLָויaַwֳָדLִהְניִכְרְצַאםיeַרaָלַעףַאְו,הָליִבְטןָנtִיLֶnְחeqַרkִteמְתֶאלַבָטםיִרBלָבֲא.לGאלַכאֹיאBבֶרֶעָלןֵנaִLְָדָקרָאLִםי,
cְִאqeניִנֲארeִמהָלְיַלתcְַרaָןָנ,eַגְלaֵיtֶחַסGדיִמֱעֶהאeןֶהיֵרְבִדaִקְמBםkַָה:תֵרMBתֵמלַעַעֵמB.יBםLְמeאיֵוָההָעBןֵנcְַרaָןָנ.

ןֵכְו

eביִתְכaַMֵַההָתְרְכִנְו'יִנpֶֶפLיִפֲא,'איִהַהleִאMַָרְלאָקְפָנאָלְו.הaִי
,הָליֵפְטי"רקיtִַמםָתָהֵמcְ'חַסtֶַהתwַֻחלָכkְ'ִמהMִָאיֵסBי

cְַה'ואָליִאpֶֶפLאיִהַה','kְֻחלָכwַַהתtֶמהָוֲהאָל'חַסBֶאןַניִמְקlָא
'איִהַהLֶפpֶַה'יkָCbַlְִלִה,הָבBחיֵטeעַמְל'Lיִא'ְו,הָדeהְייaִַרkְהָליֵפְטִל

cְִאןַניִטֲעַמְמאָלMָיִא'ֵמהL':
יאnַַאdַמיzֵ.ןָטָקאGְוLיִא

ביiַָחeLֶניִצָמןָכיֵהC,cְיִרְטְציִא
ןָטָקְלCיִרְטְציִאcְל"יְו.תBְצִמaְןָטָק
LְֶגִהcִליaֵןיLְיֵנtְםיִחָס,cְד"סcְַחiָבי
יִנcְLֵל"מק,יִנLֵחַסtֶתNBֲעַל
zַLְלeןיִמcְאִרLBהןeא.eיִמקֶרֶפְב
Lֶַקְל(אֵמָטהָיָהnָןcַַמ).גצףLְעַמ
cְִמןָלאָקְפָנwְאָניִרֲחַאאָר.eקֶרֶפְב
הLֶָקיnֵַנ):דנףcַןיִרְדֶהְנַס(תBתיִמעaְַרַא
אָבaְ,ןָטָקְלטָרL'tְיִא'Cיִרְטְציִאיאnַַא
לַעְוויִבָאתLֵֶאלַעְוLיִאתLֵֶאלַע

:הָמֵהaְַהלַעְורָכfַָה

יֵעaָיִמאָה'הLNֶיִא'ֵמאָמיֵניִא
dַמיe'.zֵכקָחְצִייaִַרְדִכְלdיֵל

).במףcַ(ןיceLִִקcְב"פLיֵרְבcִ,י"ִרְל
Lיִא'ֵמקָחְצִייaִַרdcְיֵתlְיִמcְעַמLְַמ
םָתָהcְי"ִררֵמBאְו.אָקְפָנ'Bלְכָאיִפְל
,תeחיִלLְִלקיtִַמ'הLNֶיִא'ֵמcְםMeִמ
cְַמיֵצָמאָלtִקיLְחיִלeיִא'ֵמתLיִפְל
Lיִא'ֵמקָחְצִייaִַרcְאָקְפָנCָכְל'Bלְכָא
אָקְפָנאָכָהְדאָדeמְלzַלָבֲא,'Bלְכָאיִפְל
,)להָחְרָקןaֶַעBLֻהְייaִַרcְִמתeחיִלdLְיֵל
eָכְלCמBיִא'יֵקLNֶַרְדִכְל'הaִקָחְצִיי
cְַמLְעַמcְיֵריְיַמaִִכְזiָיִא'ֵמיֵפְטהL

:'Bלְכָאיִפְל

,dַמיzֵ.הֶכBזןָטָקןיֵאְוהֶכBזLיִא
אָהְו,אָרְקCיִרְטְציִאיאnַַא

קֶרֶפְבe,ןָטָקְלתeחיִלLְןיֵאcְ)מל"יק
חַכBמ).ביףcַ(אָעיִצְמאָבָבcְאnַָק
cִִכְזiִָמהhַםַעLְחיִלeיִכְו.תzֵאָמי
יkַzִַא,תeחיִלBLְלןיֵאcְל"ייקאָכָהֵמ
BניֵאcְטֵעַמְלCיִרְטְציִאיאnַַאהLֶָק
הiִָכְזBלןיֵאBמְצַעְלleיִפֲאאָה,הֶכBז
aִתָאיִצְמBֶאlִָמאtְיֵנcַיֵכְרLָלBם,
kִןַניִרְמָאְדaְַהpִיfָןיִק)bִיhִןיcֵַיְו.).טנףL
הָנzַָמלָבֲא,הָאיִצְמאָקְוַדcְרַמBל
cְאהָנְקַמתֶרֶחַאתַעַדBתBףיִדָע,
kִַמְדqִקיaִLְאםִיַנBמ"ב(ןיִזֲחcַאיף:(;
):דסףcַןיhִיbִ(לaֵַקְתִהקֶרֶפaְןֵכְו
,BלְטBנְוזBגֱא,BקְרBזְורBרְצ,ןַניִרְמָאָק
ןָיְנִקיaֵַגְלleיִפֲאBמְצַעְלהֶכBז

cְאBנאָתיְיַר(:

.יֵסBייaִַרdkְָלרַבָסיnֵַנןBעְמLִיaִַר
zֵַמיd,cִָלרַבָסאָמְליdkְַרaִי

ןַניִרְמָאְדpָd,kִיִמתַעְמLָיzְֵרַתְוהָדeהְי
:הָדeהְייaִַרְלליֵעְל

LֶnְָקַדְיאcְקeaBאיִביִוeהeיֵדיִל
tְסeל.zֵַמיd,cְרַמיֵמְליֵעָב

cְְקַדְמםיִרֵגcְםיִקaְיBאָהְליֵמָדְו,רֵת
הָוְצִמלkָ).דףדןיelִח(ןַניִרְמָאְד
Lֶקיִזְחֶהeaָdbֵכְו]גםיִרeְרַה,םיִתaֵה
.לֵאָרiִNְִמרֵתBיaָdםיִקcְְקַדְמ
eרְיַבeLַסיִמְל(bַָררַמָא,סיֵרaִבֹקֲעַייaַר
ןיBNִעןיֵאיֵסBייaִַרםaְLֵקָחְצִי
ןֵהLֶnִzBCLֶםיִרbֵלLֶתBרeבֲח
יֵדיִלeהeאיִביִוןיִקcְְקַדְמןיֵאםיִלָקְלeקְמ
tְסeל.eלָכְבceְכzַָנאnֵןַניֵזָחיcְםיִרֵג
אָכָהְו,םיִלֵאְרNְִיkְתBְצִמaְיִקיְיָדאָל

:רֵתBיםיִקcְְקַדְמםיִרֵגcְרַמָאָק
bַaֵי
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תוכלהמב"פ'יימבומ
:בהכלהןיחולש

ןברקתוכלהמה"פ'יימגזמ
הכלהז"פוחהכלהחספ

:ג
:דהכלהב"פםש'יימדחמ
הצמתוכלהמו"פ'יימהטמ

וכןישעגמסאהכלה
העתןמיסח"ואע"ושרוט

:זףיעס
ןברקתוכלהמו"פ'יימונ

תוכלהמב"פוטהכלהחספ
ספלאבר[יהכלהשדקמתאיב
םשש"ארבו.ב"ידב"פתוכרב
ש"ארבו:זא"פתבשווט'יס

:]חלןמיסםש

=
לאננחוניבר

רבדאוהותולפתםושמ
השאהצורןניסרגדכהריבע
םידבעאלותולפתובקב
:אתוצירפםושמםינטקו
ןושארבהשאאפוג
המצעינפבהילעןיטחוש
הלפטהתואןישועינשבו
'יתכאמעטיאמ.]דםירחאל
תושפנתסכמבןושארב
.עמשמהשאשפנוליפאו
שיאהאשיואטחינשבביתכו
יכו.השאאלושיאאוהה
ימנהלפט'יפאיכהיאאמית
ל"תינשבהתואהשעתאל
שיאהינהאחספהתקחלככ
ינהא.הבוחמינשבהטועמל
ייוברלחספהתקחלככ
יסוי'רו.אמלעבהלפטל
ןיטחושרמאדאמעטלרמוא
ביתכודיחיבחספהתא
ינשבותושפנתסכמבןושארב
לכאיההשפנההתרכנוביתכ
'ר.השאוליפאועמשמבשפנ
ןישועןושארברמואןועמש
ינשבוםירחאלהלפטהתוא
.רקיעלכהילעןיטחושןיא
שיאביתכןושארבאמעטיאמ
ואטחביתכינשבוולכאיפל
אלושיאאוההשיאהאשי
ןושארבאתשה'יקיידו.השא
ללכמאלאאיעבמינשברוטפ
וליפאוהלפטןושארבש
הטעימןושארבשהלפט
יסוי'רוהלומקו.ינשב
אדחאתטישבןועמש'רו
לעחספהתאןיטחושד
בקעי'ררמא:דיחיה
ןישועןיאןנחוי'ררמא
אמשםירגהלוכשהרובח
והואביוובוקדקדיאל
אהלןניצרתו:לוספידיל
ןנברונתיכהאתינתמ
הלילברורמוהצמחספ
ןאכמהצמהבוחןושארה
רמואןועמש'רתושרךליאו
ןאכמ(הבוחםישנאבחספ
:]תושרםישנב[)תושרךליאו
וחספלכואולבוטןנוא
.םישדקבאללבאברעל

י"שריטוקיל=
ןיאשןטקיטועמל.הכוזשיא
םירחאליבשבחקילחכול
וחקמבןהלהכוזותויהל
השא.]א"עבמןישודיק[
תאבהב.הבוחןושארב
ה"ד:ביןירדהנס[ןושארחספה
אמטנאלש.ןנואה.]הצחמ
לטומותמש.].אכהגיגח[ותמב
םישדקתטיחשב'ירמאדכוינפל
):קףדםיחבז(םוילובטקרפב
רבקנאלשןמזלכןנואוהזיא
וחספלכואו.]ב"עצליעל[
םישדקבאללבא.ברעל
).בצףד(םיחספבהלשרפמ
ןנברדהלילתונינארבסק
אמוידחאתיירואדתונינאו
רמםויכהתירחאוביתכדכאוה
אלו.]ב"עטצםיחבז[)חסומע(
םירופיכרסוחמהבןניסרג
אלאברעלןיתמהלךירצוניאד
לכואולבוטוותרפכאיבמ
לעעמושה.]םש[םישדקב
תמולתמשעמשש.ותמ
'לךותשהבורקהעומשבו

.]םש[ןניקסע
].בצףדלךיישןאכמ[

ויבא.תומצעולטקלמהו
רחאםוקמלןכילומו,ומאו
ק"ומ[םתובאתורבקבןרבוקל
תונינארבסאק.]א"עח
היהשפ"עאו.ןנברדהלילד
תונינאאביתכוהתימהםויליל
יתלכאאלביתכדאתיירואב
תוחפו)וכםירבד(ונממינואב
יפלידתונינאוניאדחאםוימ
רמםויכהתירחאומןנבר
וירחאלשהלילןיא'וכרבסק
אוהןנברדמאלאםויהםע
והייתגולפ'וכלבאהימיראשכ
):טצףד(םיחבזבאיהיאנתד
יאאתיירואדמיאהלילתונינאב
האזה.]ב"עזטתוכרב[ןנברדמ
תאהחודוניאותובש
לחשתמאמטב.תבשה
ברעתבשבתויהלולשיעיבש
השעיאלהזיאלםאשחספ
'וכוהחודהניאה"פאווחספ
הכאלמיאמדאוהתובשהאזהו

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

רכזנוחקרפאתפסות[)א
רכזנ[)ב,]:ביףדןירדהנס
,.במןישודק)ג,].גצןמקל
ןירדהנס:טעליעל[)ד
,]בקרפאתפסות[)ה,]:בי
,:גמליעל)ז,].וצןמקל[)ו
דומעליעל)ט,:טצםיחבז)ח
:קםיחבז)כ,.גמליעל)י,'א
,:אמףדןישודק)ל,ש"ייע
'סות'יעו)נ,.גכףדןיטיג)מ
שיאה"ד.במףדןישודיק

.ז"הןיקריפב)ס,נ"שו

ח"בהתוהגה=
יכותושרםישנבוארמג)א(

:אהש"רלהילתיל

=
םלשהרואהרות

תBיְהִמתִיaַַהטַעְמִיםִאְו)א
BנֵכeLְאeהחַקָלְוהyִֶֹמ
תַסְכִמBaְתיaֵלֶאבֹרwַָה
BלְכָאיִפְלLיִאתLָֹפְנ
zָֹכqeַהלַעyֶֹד,ביתומש[:ה[
רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו)ב
eֶרֶדְבCGלַדָחְוהָיָהא
הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתBֹשֲעַל
יkִָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
BדֲעֹמaְביִרְקִהאGָיְיןaְַרָק
:אeהַהLיִאָהאyִָֹיBאְטֶח

]גי,טרבדמב[

דַעnֶpeִמeריִאLְַיאG)ג
aֹםֶצֶעְורֶקGִיאLְaְרeבB
kְֻחלָכwַַהתtֶֹשֲעַיחַסe

]בי,טרבדמב[:Bתֹא
תַדֲעלkָלֶאeרcַaְ)ד
רֹשָעaֶרֹמאֵללֵאָרְֹשִי
םֶהָלeחְקִיְוהfֶַהLֶדֹחַל
הֶֹשתֹבָאתיֵבְלהֶֹשLיִא

]ג,ביתומש[:תִיaַָל
ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG)ה
Lִםיִמָיתַעְבzֹויָלָעלַכא
ןBזtִָחְביkִיִנֹעםֶחֶלתvBַמ
ןַעַמְלםִיַרְצִמץֶרֶאֵמָתאָצָי
zְִזkֹיתֶארBְתאֵצםEץֶרֶאֵמ

:Eיiֶַחיֵמְילkֹםִיַרְצִמ
]ג,זטםירבד[

=
םינויצותוהגה

ןייעו,ס"ד(הימעמל"צ]א
אשיואטחינשב]ב:)ש"שר
יכהוליעלדאיאקאלו
אמטהיהשימקרפבןנירמא
.ם"רהמל"צכ'רדאבילא
ךירצהזרחאשרובידהו
ינשחספבביתכוליחתהל
זמתוכרבןייע[]ג:)ןוילג(
יןיטיגא"עועןישודקב"ע
לכאתיאא"עדןילוחא"ע
םיתוכהבוקיזחהשהוצמ
לבא'וכםיקדקדמהברה
םלענאתלימךהבםירגןינעמ
ןייעו.)ןוילג(ומוקמינממ
ופוסבד"צ'יסח"ואת"בונ
'יפלב"עעןישודיקמאוהש
:םישקה"דותברגהא"ר
ירבדףיסוהלשידהארנ]ד

:הדוהי'ר
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