
.בצםיִחָסtְיִניִמLְקֶרtֶהMִָאָה

.םיLִָדaַwֳלֵכBאְולֵבBט,תBמָצֲעBלטwֵַלְמַהְוא
bֵאר(Lֶpְִתbַiֵריaְאש"ב,פ"עBטםיִרְמBלֵב
LֵרtBַהבםיִרְמBאה"בe,בֶרֶעָלBחְסtִתֶאלֵכBאְו
אָק,ט"מ'מג:רֶבwֶַהןִמLֵרBפkְהָלְרָעָהןִמ
אGחַסtֶיaֵַגְו,ןָנaַָרcְהָלְיַלcְתeניִנֲא)ברַבָס
םיLִָדָקיbַaֵ,תֵרkָםBקְמaִםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶה
לַעַעֵמMBַה:הNֲֵעםBקְמaִםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶה
הָאfַָהיֵעaָאָה,תBמָצֲעטwֵַלְמ:'eכְוBתֵמ
LְיִלLִיeLְאָמיֵא.יִעיִבLֶlִיwְטeלBמָצֲעBת:
bֵרLֶpְִתbַiֵכְוריe':ַררַמָאaָהaַרaַהָנָחר
יִרְבָסה"בְד,יִרְכָנלֵרָעaְתֶקBלֲחַמ,ןָנָחBיר"א
bְהָריֵזLֶnִָיאhַnְָלאLַָההָנaָרַמאֹיְוהָא
יnֵַנויLְָכַע,יzְִלַכָאְויzְִלַבָטאGיִמדַקLְzֶָא
הָוֲהיִרְכָנדַקLְzֶָאcְעַדָיאָלְו,לַכBאְולaBְטֶא
לaֵַקְמe]אלֵאָרNְִיויLְָכַע,הָאְמeטלaֵַקְמאָלְו
לֵרָעלָבֲאג.ןַניִרְזָגאָליִרְבָסש"בe;הָאְמeט
BחְסtִתֶאלֵכBאְולֵבBטלkַֹהיֵרְבcִלֵאָרNְִי
לֵרָעםMeִמלֵאָרNְִילֵרָעןַניִרְזָגאָלְו,בֶרֶעָל
]ברָזָעְלֶאןaֶש"ררַמָא,יִכָהיnֵַנאָיְנzַ.יִרְכָנ
Gקְלְחֶנאeִילֵרָעלַעה"בוש"בNְלֵאָר
LֶhBאְולֵבBתֶאלֵכtִחְסBהָמלַע,בֶרֶעָל
לֵבBטםיִרְמBאש"בLֶ,יִרְכָנלֵרָעלַע,eקְלְחֶנ
LֵרtBַהםיִרְמBאה"בe,בֶרֶעָלBחְסtִתֶאלֵכBאְו
לֵרָע,אָבָררַמָא:רֶבwֶַהןִמLֵרBפkְהָלְרָעָהןִמ
,)גתֵרkָםBקְמaִןֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶה]גלֵמְזיִאְוהָאfַָה
ןֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶהאGסָרtְַהתיֵבeעָרBצְמeןֵנBא
aִקְמBםkָאָה,לֵרָע.תֵרcַַה.ןָרָמֲאfָהָא,
תֶאהֶחBדBניֵאְותeבLְהָאfַָהדרַמרַמָאcְ)ד
ןיִאיִבְמןיֵאLֶםkְLֵה,אָיְנַתcְ)ה,לֵמְזיִא.תMַaַָה
BתBאןיִאיִבְמןיֵאkָCםיaִַרָהתLeְרCֶרBcֶתBא
cֶֶרCbַbBֶרֶדְותCרֵצֲחBֶרֶדְותCְרַקtֵפיBא.תBןֵנ,
,אָיְנַתcְ)ו,איִהיאַמעָרBצְמ.ןָרָמֲאcַאָה
הָאָרְוחַסtֶַהבֶרֶעLֶlBaְיִניִמLְלָחLֶעָרBצְמו
,םיִמָכֲחeרְמָא;לֵכBאְו]דלֵבBט,םaBaַiBיִרֶק
,סָנְכִנהֶז,סָנְכִנBניֵאםBילeבLֶhְפ"עא
הNֲֵעהֶחְדִיְותֵרLֶiֶLaBkָהNֲֵעאֹבָיבָטeמ
LֶןיֵאaBkָיר"אְו)ז.תֵרBןָנָח,cְרַבzBהָר
דֹמֲעiַַו')ארַמֱאaB,LֶpֶןיֵאהNֲֵעleיִפֲא
יֵנְפִל'התיֵבaְםִיַלeLָריִוהָדeהְילַהְקaִטָפBLָהְי
cְLeִחLֶ,הLָָדֲחַהרֵצָחיאַמ,'הLָָדֲחַהרֵצָחֶה
aBcָרְמָאְורָבeבְטeילBםGִיאkָסֵנaְהֵנֲחַמ
ה"בeש"בןיִוLְָוןַנְתcִ)ח,סָרtְַהתיaֵ.הiִָוְל
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).חףcַ(ןָטָקדֵעBמaְןַניִרְמָא,nBִאְוויִבָאתBמְצַעBלeטwְיLֶlִיִמןֵכְו
לֵכBאְולֵבBט:ןֶהיֵלֲעלaֵַאְתִמןיֵאבֶרֶעָלְוkelBםiBַהלkָןֶהיֵלֲעלaֵַאְתִמ
aַwֳָדLִבֶרֶעָל.םי,cַיִפֲאleיBםbeיֵפdִמcְַרaָהןָנeְלִה,אkָCaַlַיֵלהָלְיkָא
אG'מג:יִעיִבeLְיLִיִלLְהָאfַָהCיִרָצְו.רֶבwֶַהןִמLֵרBפkְ:תeניִנֲא
תַליִכֲאBaַרְסָאְל.םֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶה
tִחְסBִמtְניִנֲאיֵנeתcְםֶהיֵרְבִד,cְאָה
tֶחַסkָהתֵרeָדָקתַליִכֲאלָבֲא,אLִםי
םָתBאeלְכָאְו',אeהאָמְלָעaְהNֲֵע
.טwֵַלְמ:)טכתBמLְ('םֶהaָרkֻtַרLֲֶא
תֶקBלֲחַמ:ןָטwְיִלBמְצַעאeהעַמLְַמ
aְיִרְכָנלֵרָע.LֶניֵאBַקְמaֵטלeהָאְמ
aְִרְכָנieתB,cְיִרְבָסה"בbְהָריֵזLֶnָא
,פ"העהָאaַָההָנLְָלתֵמaְאhַnִָי
לkִָמיzְִרַהָטאGדַקLְzֶָארַמאֹיְו
יzְִריbַiְַתLֶpִפ"עםBידַעהָאְמeט
לaBְטֶאיnֵַנאLְzַָהְו,יzְִלַכָאְויzְִלַבָטְו
הָוֲהיִרְכָנדַקLְzֶָאcְעַדָיאָלְו,לBכיֵאְו
לָבֲא,BתieִרְכָנaְהָאְמeטלaֵיִקאGְו
ריbַiְֵתkָCkְLֶnְִלִה.אֵמָטאeהויLְָכַע
הָאְמeטEְלןיֵאLֶ,הָעְבLִןיzְִמַמ
LֶויָלָעהָרְבָעLֶHִמרַהָטאnֶpָג"עאְו.ה
cְִמMeהָביִזםaָיֵעLְִמהָנֹמMeםkַtָהָר,
kֵןָויcְְפֶאיִאLָרcְיֵתיְיַלkַtָהָרcְאָהGא
רַזְגִנתַרְמָאיִא,Bתieִרְכָנaְהָאְמeטלaִֵק
יאַהיelֵכְו,חַסtֶםָלBעְליֵתיְיַמאָל
Gרְזָגאe:ִילֵרָעלָבֲאNְלֵאָר.LֵֶיםִאL
ףַאaָd,LֶרָהְזִנאeההָאְמeטויLְָכַעBל
aַתָליִרֲעBַקְמaֵטלeהָאְמkִLְרָאaְיֵנ
הָנLָםMeִמdיaֵרַזְגיִמְלאkָיֵל,םָדָא
יֵנָמיִס.לֵמְזיִאְוהָאfַָהלֵרָע:הָאaַָה
יֵזֲחcַ.ןָרָמֲאcַאָה:םֵהתBכָלֲה
הָאaַָההָנcְLָהָריֵזbְםMeִמe,אָתְרBאְל
cַיְחedַָניֵאְו:ה"בdcBהָחLַaָת.
aְֵאקֶרֶפleדיֵבָעאָלְו,םיִרָבְדtֶחַס,
eLְבeתcְַרaָהןָנeאןיִאיִבְמןיֵא:אBתB.
לַעףַא.תBרֵצֲחCֶרcֶ:הָליִמְללֵמְזיִא
bַבcְִרLeיBתcְַרaָהְניִנןָנe,ִיְוcָהֶח
tִחְסB,LֵֶיםִאLלBמָלרָכָזeַעְמלkְבB,
cְַעְמויָדָבֲעַוויָרָכְזתַליִמ)טאָיְנַתkְןיִב
תֵרkָםMeִמרַמיֵמְלאkָיֵלְו.]החַסtֶַהתֶא
cְ'ֲארָכָזלֵרָעLֶרGִיאnBגְו'לBרֵמ,
cְהָליִמcְאָיְחָדLַaָתaִַמְזpָd,ואָלןָטָקְו
aַרkָהתֵרeא:אBניִנֲא.ןֵנeהָלְיַלת
BחְסtִלֵכBאליֵעְלןָרָמֲאcַ,ןָנaַָרcְִמ
LBְמLִביִרֱעֶהְולַבLֶhָ.עָרBצְמ:בֶרֶעָל
aַMְסָנְכִנ,יִעיִבaַMְִוְלהֵנֲחַמְליִניִמiָה
תeMַדְקcֵLaִַקְתִנאLֶHרBנwִָנרַעLְַל
)דיאָרְקiִַו(אָרְקaִביִתְכִדkְ,הָרָזֲע
Lיִאָהתֵארֵהַטְמַהןֵהkַֹהדיִמֱעֶהְו'
,)ירֵמBגְו''היֵנְפִלםָתBאְורֵהhַיnִַה
eָמְצַעהָרָזֲעָבdGֶאסָנְכִנהָיָהאlָא
רeqַחְמןיֵאLֶיִפְל,תBנֳהaַָלויָדָיסיִנְכַמ
kִteָלסָנְכִנםיִרd,kִןַניִרְמָאְד]aְַמkBת[
)cַַרְל'הֶיְהִיאֵמָט'):חףaBבְטתeילBם,
ןיִביiַָחcָLְקnִַלeסְנְכִנםִאLֶ,םיִרkִteרeqַחְמתaBַרְל'BaBתָאְמeטדBע'
kָיִרֶקהָאָרְו:תֵרaBaַiBִמהָחְדִנְו.םnִַוְלהֵנֲחiָה,kִןַניִרְמָאְדaְֵאlecְםיִרָב
)cַזסף:(cְִמיִרֶקלַעַבLְzַlֵחַחeִלץLְzֵנֲחַמיBטְו;תBרֵקְללֵבeייB,cְִעַרָצְלzBמְתֶאֵמלַבָטBלַעףַא.לtִיLֶhְבeילBרֵחַאםcְניֵאיִרֶקBסָנְכִנ,cִביִתְכ
)cְגכםיִרָב('kְִבהֶיְהִייEיִאL'גְוBרֵמ'eַהאֹבְכMֶֶמLלֶאאֹבָיzBCַהnַַהרַהְלסָנְכִנהֶז,'הֶנֲחaַַלויָדָיסיִנְכַהְלתִיaָנֳהBתkְיֵדLֶiֹלַכאtִחְסBאֹבָי:בֶרֶעָל
ןַניִרְמָאאָה,הָרָזֲעָלויָדָיסיִנְכַמcְםMeִמיִאְו.הָרָזֲעaָאlֶָאתֵרaBkָןיֵאLֶתִיaַַהרַהaְםBילeבְטִדהNֲֵעהֶחְדִיְו,תֵרLֶiֶLaBkָ,חַסֶפְדהNֲֵע
aִLְָדָקתַטיִחLִםיaְג"פ)cַיִא,):בלףkָד"מְלאaִהָאיaְואָלתָצְקִמLְָמdaִיִאְו,הָאיkָהד"מְלאBהְוליִאezְלהָרBאBָתdaְִעַרָצְלתָצְקִמהָאיzBפ"עא
LֶנָעeLkִָמתֵרMeחְמםeqַרkִteִהְו,םיִרzִריBַהkָתeב,cִה,''היֵנְפִל'ביִתְכezְלהָרBרֵקְלףַאeייB:יר"אְוBֲע.ןָנָחNֵהLֶןיֵאaBkָתֵרcְרַמָאָקzַpָא
cְואָל,אָתיְיַרָבcַאָקְו,cַיִפֲאleֲעNֵןיֵאהaBaִבְטeילBםaְִוְלהֵנֲחַמiֶָא,הlָאcְַרaָהןָנeא,eאָרְקcִ'ַהאֹבְכMֶֶמL'aְהֵנֲחַמLְרֵצָח':רַמָאָקהָניִכ
ןָנָחBי'רריִמbְיִכָהְו,dָלסֵנkִָיאGםBילeבְטeרְמָאְוםBaBaַiBתeMָדְקלַעeפיִסBהְוcְLeיִחceLLֶיִחיֵנtְִמהLָָדֲחdָליֵרָקְו,תִיaַַהרַה.'הLָָדֲחַה
:חַסtִֶמהֶחcִָיאLֶH,רֵהhִַלְוסֵנkָיִלeהeריzִִהאlֶָא,אBבlִָמ]יִרֶקלַעַבcְ[)עָרBצְמcִ(רqeיִאְלםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶהאGחַסtֶיaֵַגְו.ceLיִחהֶזרָבָדdcְיaֵַרֵמ
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bַaֵיtֶחַסGדיִמֱעֶהאeםֶהיֵרְבִדaִקְמBםkָאָה.תֵרcְרַמָאָקאָל
יnֵַנןָתָוְצִמcְםיLִָדָקLֵיcְםMeִמ,תֶרֶבBעהָוְצִמחַסֶפcְםMeִמ

לֵאָרNְִילֵרָעלָבֲא:)כהָלְיַלָוםBיְלאlֶָאתֶלֶכֱאֶנןיֵאcְ,הָדzBןBגkְ,תֶרֶבBע
לֵאָרNְִיaְהָליִבְטםBקָמםeaְLeניִצָמאcְG,א"ָביִרְלdַמיzֵ.לֵבBטה"ד

Lֶnָיִפֲא,לleִמcְַרaָוןָנ[:

leיִפֲאהָרzBרַבcְןָנָחBייaִַררַמָאְו
אָלןָנָחBי'ר.aBןיֵאהNֲֵע

tְַאגיִלaָאָתיְיַר,cְואָלzַpָהאeא,kִמְדBחַכ
aְק"פcִתְכeaBת)cַחף.(bַaֵםיִלֵבֲאןיֵאי
יaִַרןָנָחBייaִַרַאיLַpְֵמאָלcְ,ןָיְנnִַהןִמ
;בַרַאיLַpְֵמִדkְ,גיִלְפeאeהאzַpָןָנָחBי
,חַכBמןֵכְו.dָלLֵרָפְמיeLֵרtָאlֶָא
cְַגaֵייBתֶדֶלLֶבְטאיִהeיתַלBרָאםBC
kְַו(ביִתiִַהלֶאְו')ביאָרְקnְִקcָLGא
:אֹבzָהiִָוְלהֵנֲחַמְלאָהעַמLְַמ,'אBבָת

.הiִָוְלהֵנֲחַמaְסֵנkִָיאGםBילeבְט
Gאaְַהלָכnֶַאהֶנֲחlָתַרְזֶעֵמא

םיִלkֵתֶכqֶַמaְןַנְתִדkְ,םיִנְפִלְוםיLִָנ
ecָLקְמםיLִָנתַרְזֶע)חהָנLְִמא"פ(
,םLְָלסָנְכִנםBילeבְטןיֵאpeLֶֶמיֵה
יֵרָקְו.סָנְכִנהָיָהתִיaַַהרַהaְלָבֲא
ב"פןַנְתִדkְ,םיLִָנתַרְזֶעְלרֵצָח
cְִמcBָנתַרְזֶע,תLִאהָתְיָהםיBֶרC
הָעaְָרַאeaְיָהתBכLְָלהָעaְָרַאְו,ה"לק
אGְו,הnַָאםיִעaְָרַאלLֶ,ָהיֶתBעֹצְקִמ
תBיְהִלתBדיִתֲעםֵהןֵכְו,תBרBקְמeיָה
kְַו'ביִתְכִדiBציִחַהרֵצָחֶהלֶאיִנֵאיִצBהָנ',
לeבְטלַעeרְזָגdcְיֵלאָנְמת"אְו.רֵמBגְו
הָיָהeLֶרְזbָתֵמאֵמְטלַעאָמְליcִ,םBי
אֵמְטcִל"יְו.הiִָוְלהֵנֲחַמלָכaְרezָמ
,סֵנkִָיאeLֶHרְזbָליֵחleaַיִפֲאתֵמ
kְןַנְתִדaְַמqֶתֶכkֵםיִל)Lָליֵחַה)ם
יֵאֵמְטeםיִרְכָנןיֵאLֶהpֶָמיֵהecָLקְמ
טַקְנcִאָהְו.םLְָלןיִסָנְכִנםיִתֵמ
aַaָיִרֶקהָאָרְו'אָתיְיַרaBaַiBאָלְו'ם
אָתeבְר,םיִאֵמְטרָאcִLְםBילeבְטטַקְנ
םיִאֵמְטרָאLְאָיְעaַיִמאָל,טַקְנ
cְִמcְאBמאָתיְיַרezָיִלםיִרkֶָא,סֵנlָא
אָתיְיַרBאcְִמַחLְzַlִֵמcְיִרֶקלַעleaַיִפֲא
םBילeבְטה"פא,תBנֲחַמיLְzִֵלץeח
LֶlBרַזְגאָלeaֵיdַרaָםִאְו.ןָנzֹרַמא,
cִנקֶרֶפְבBס(לֵטBהָטcַכף:(tָיֵרCאָהַא
cְה'םָתָהיֵנָתָקBאיִצeהָהBאיִצeָהLֶHא
zְַטnֵאֵמְטאָיְנַתָהְו','הָרָזֲעָהתֶאא
leיִפֲאַוהiִָוְלהֵנֲחַמaְסֵנkָיִלרezָמתֵמ
ןָויCkֵיֵרtָיאַמe';eכ'Bמְצַעתֵמ
cְִמcְַרaָסָאןָנeיִלרkָל"יְו.סֵנcְַמLְעַמ
ָהeאיִצBה'רַמָאָקcְִמ,אָתיְיַרBאcְִמdיֵל
לkָןיִרֲהַמְמeיָהLֶ,יֵנְמִזיֵרzְ'ָהeאיִצBה
kָC.נ"אGרְזָגאeֶאlָאLֶHִיאkָסֵנ
eרְזbָאGםיִנְפaִאָמְטִנםִאלָבֲא,םיִנְפִל
ןיִפָרpִNְַהaְןַניִרְמָאְדאָהְו.תאֵצָלויָלָע
הָאְמeטnֵLaְיLֶMִןֵהkֹ'):אפףcַןיִרְדֶהְנַס(
ןיִעְצBפeהָרָזֲעָלץeחBתBאןיִאיִצBמ

:ליֵחַלץeחןיcִַהאeהאlֶָאהָרָזֲעָלץeחאָקְוcַואָל,'ןיִרְזיִגBaְחBמתֶא
aBןיִקְד
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םיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ :בצ

LֶaBעְלןיִקְדBNֵיtֶןיֵאְוחַסaBאְלןיִקְדBיֵלְכ
zְרeיאַמ.הָמaBעְל(ןיִקְדBNֵיtֶרַמָא)א.)]אחַס
סָרtְַהתיaֵַחtֵַנְמאלֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַר
בַרdcְיֵמMְִמ]ביaַiֵַארaַהָדeהְיבַר)ב.CֵלBהְו

:רBהָטcַLיLֶpִסָרtְַהתיaֵ,רַמָאהָדeהְי

הMִָאָהCָלֲעןָרְדַה
אGְוהָקBחְרCֶרֶדBaְאאֵמָטבהָיָהLֶיִמ

תֶאהNֲֶעַי,ןLBאִרָהתֶאהNָָע
,ןLBאִרָהתֶאהNָָעאGְוסַנֱאֶנBאגַגLָ.יִנMֵַה
Bאאֵמָטרַמֱאֶנהnָָלכ"א.יִנMֵַהתֶאהNֲֶעַי
LֶהָיָהaְֶרֶדCחְרBג,הָקLֵֶאletְטeִהֵמןיִרkָתֵר
Cֶרֶדaְהָיָה,רַמzְיִא'מג:תֵרkִָהaְןיִביiַָחleֵאְו
רַמָאןָמְחַנבַר,ויָלָעeקְרָזְוeטֲחLְָוהָקBחְר
ןָמְחַנבַר.הָצְרeהאGדרַמָאתLֵLֶבַר,הָצְרeה
ויָלָעאָנָמֲחַרסָחcְאeהסָחיֵמ,הָצְרeהרַמָא
רַמָאתLֵLֶבַרְו.הָכָרaְויָלָעאֹבzָדיֵבָעיִאְו
Gהאeיֵיְחַדאָחְדיִמ,הָצְרdאָנָמֲחַרkְאֵמָט.
הָיָהLֶיִמןַנְתd,cִָלאָניֵמָאאָנְמנ"ררַמָא
תֶאהNָָעאGְוהָקBחְרCֶרֶדBaְאאֵמָט
יֵעaָיִאcְלָלkְִמ;יִנMֵַהתֶאהNֲֶעַי,ןLBאִרָה
אָפיֵסיִכָהיִא,CָלרַמָאתLֵLֶבַרְו.דֵבָע
cְיֵנָתָקLָאגַגBְוסַנֱאֶנGָעאNָאִרָהתֶאהLBן
לָלkְִמהNָָעאGְויֵנָתָקcְִמ;יִנMֵַהתֶאהNֲֶעַי
cְיִאaָיֵרֲה,דֵבָעיֵעLֶָא,סַנֱאֶניֵרֲהַוגַגlָא
.eהיְיַדֲהaַיֵנָתָקןֵנBאנ"ה,eהיְיַדֲהaַיֵנָתָקדיִזֵמ
leֵאיֵנָתָקcְ,אָקְיcַיnֵַנןיִתיִנְתַמיMִַאבַררַמָא
tְטeִהֵמןיִרkֵָאְותֵרleַחiָןיִביaְִהkָאיָיֵהַא,תֵר,
תֵרkָיֵנaְסָנֱאֶנְוגֵגLB,סָנֱאֶנְוגֵגMBַאאָמיֵליִא
רַמָאןָמְחַנבַרְו.ןֵנBאְודיִזnֵַאואָלאlֶָא,eהְניִנ
יֵעaָיִאcְאeהןיִדְבd,eיֵדeחְלדיִזnֵַאםָלBעְל,Cָל
יֵדיiְַא,ןיִביiַָחיֵנָתָקcְיאַהְו,ביiַָחאָנְתיִמְלdיֵל
cִיֵראָנְתLָאtְטeןיִרzְַחאָפיֵסאָנiָרַמָא.ןיִבי
ע"ר)גאָיְנַתd,cְָלאָניֵמָאאָנְמתLֵLֶבַר
,'הָקBחְרCֶרֶדְב')ארַמֱאֶנְו'אֵמָט')ארַמֱאֶנ,רֵמBא

הַמ

LֶaBַהְמ.ןיִקְדlְןיִכaְַהתיֵבtְיֵדְילַעסָרaְֲעַלהָקיִדNBתtֶןיֵאםִא,חַס
]גBאףיwִַיְוןיzְִמַיאlֶָא.הָמeרzְיֵלְכBאְלןיִקְדaBןיֵאְו:תֶרֶחַאCֶרBcֶל

.ןיִקְדaBיאַמג"ה:dָלְכBאְוBתָמeרzְלֶאַעיLֶnַbִדַעםִיַמBיBאםBי
ןַנְתִדkְ,רֶבֶקLaָdַרְחLֶpֶהֶדNָאeה.סָרtְַהתיaֵַחtֵַנְמ:קcBְבִיCַאיֵה

רֶבwֶַהתיLaֵֵרBחַה)א"מז"יפתBלֳהָא(
אGְמסָרtְַהתיaֵהBNֶעהֶזיֵרֲה
אLֶnָןָנaַָררeזְגe,הnַָאהָאֵמהָנֲעַמ
kִיzְיֵרֲחַמהָתLָמָצֲעָהתֶאהBתeיִפfְַרzָן
aְאBֶרCַהnֵַיְו,הָנֲעLkָםֶצֶעןאkִNְעBהָר
הָרBעkִNְםֶצֶעְו,peֶטיִסיִורBבֲעַיְו
eניְיַהcְ)דאOַָמְבeעbַָמaְהָאnְַטְמ
Lֵיםִאְו,ויִפBaְחtְַנְמkָCְלִה.טֵסיֵה
הָרBעkִNְםֶצֶעְו,peֶאְרִילBדbָםֶצֶע
,Bאnְַטְמןיֵאלֶהֹאְו.Bתָחיִפְנaִהֶחְדִנ
cְטןיֵאאָהeלֶהֹאתַאְמaַמָצֲעBֶאתlָא
,לֶגֶרcַL.aָיLֶpִ:)הןָיְנִמבBרְוןָיְנaִבBר
,ןַתָריִבֱעֶהםִיַלְגַרָהתַסיִרLֶcְ,רBהָט
cַLיִנםִאקcBְבִיBחְסtִתNBֲעַלאaַָהְו
אָלהָמeרzְתַליִכֲאַללָבֲא;רBבֲעַיְו
תיֵבe.ןיzְִמַהְללBכd,Lֶiָָלֲעןַניִכְמָס
םeדיִמֱעֶהאGְו,םֶהיֵרְבcִִמסָרtְַה

aִקְמBםkָתֵרcְחַסֶפ:
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רַמֱאֶנהnָָלכ"א:אֵמָטהָיָהLֶיִמ
CיִרְטְציִאאָהCיֵרtָאָרָמaַbְ.אֵמָט

cְיִאaְָעיֶמְליֵעaַדaָאִרLBיֵצָמאָלן
סeנָאcְ,יֵאָקהָקBחְרCֶרcֶַאאlֶָא;דיֵבָע
ןַניִרְמָאנ"הְו)א(,דיֵבָעיֵצָמאָלcְ,יֵוָה
aַbְיִאְו,אָרָמaְָעיֶמְליֵעaַי"עדLְלeחB
,הָצְרeהאָרָמaַbְרַמָאcְןאַמkְ,דיֵבָע
,יִנMֵַלeחcְיִאןיִסָנֳארָאeLְליִאBהkָCְלִהְו
רkְַדיַאcְל"להָקBחְרCֶרֶדcְסֶנBא
Cֶרֶדאָה,אָניִרֲחַאסֶנBאֵמיֵפְטאָנָמֲחַר
סֵנkָיִללBכָיBניֵאLֶ,אeהסeנָאהָקBחְר
kָלLְתַעLְהָטיִחkִןַניִרְמָאְדaַbְואָרָמ(.
eַאְלLְןַניִעֻמcְיִאaְָעיֶמְליֵעaַיֵצָמאָלד
יֵצָמיאcַַואָהcְ,רַמיֵמְלeניִצָמאGדיֵבָע
ןִמןיִרeטletְֵאLֶ:הָצְרeהד"מkְדיֵבָע
גַגLְָוהָקBחְרCֶרֶדְואֵמָט.תֵרkִָהַה
:אָרָמLaַbְֵרָפְמ.ןיִביiַָחleֵאְו:סַנֱאֶנְו
,אֹבָיבֶרֶעָלְו.ויָלָעeקְרָזְוeטֲחLָ'מג
eמ"מaְֶרֶדCחְרBההָקeא,LֶכָיןיֵאBל
LֵLלekָניְיַהcְ,הָטיִחLְתַעaִLְסֵנkָיִל
LָעBדַעתLְַחַהתַעיִקnָה:הeהָצְר.
eטָפeַהןִמרMֵיִנ:kְְו.אֵמָטGָעאNָה

kְלeקָזְו,םeַלקMִֵמ:יִנcְְו'יֵנָתָקGָעאNִָמ,'הkְלָלcְיִאaָדיֵבָעיֵצָמיֵע.
:רcַַהְמאָקהָקBחְרCֶרcֶַאCיָחְרkָלַעְו,אָמְקBאְלאkָיֵלאֵמhַָאְו
,'הNָָעאGְו'יִתיִרֲחַאאָנְמיִזzeאָנְתcִסַנֱאֶנְוגַגLָיbַaֵאָפיֵס]דCיָמְעַטיִלְו
,סַנֱאֶנְוגַגLָיֵרֲה,חַסtֶםiBַהLֶעַדָיאGְוגַגLָאGֲה,dָלתַמְקBמיֵהַא
eיִא'יאַמaָיִא'יֵעkֶָא.אָכָהרַמיֵמְלאlָָלתיִאיאַמאCרַמיֵמְלaְ'Gא
יֵעaָיִאcְ,'הNָָעאGְו'יֵאָקdָלֲעַו,eהיְיַדֲהaַיֵנָתָקדיִזֵמ,אָפיֵסcְ'הNָָע
dָלֲעַו,eהיְיַדֲהaַיֵנָתָקןֵנBאאLָיֵרcְ'הNָָעאG'יbַaֵ.נ"ה:דיֵבָעהָוֲה
).אצףcַ(הMִָאָהקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ,דיֵבָעיֵעaָיִאcְ,'הNָָעאGְו'יֵאָק
דיִזֵמcְ.אָקְיַדיnֵַנןיִתיִנְתַמ:ןֶהיֵלֲעןיִטֲחe'LBכלbַַהַחwֵַפְמַהְוןֵנBאָה
ןַנzְאָלרַמָאcְ.ןָמְחַנבַרְו:תֵרkִָהaְןיִביiַָחיֵנָתָק.איָיֵהַא:aָdיֵנָתָקןֵנBאְו
יאcַַואָפיֵסCָלרַמָא,יֵאָקהָקBחְרCֶרcֶַא'הNָָעאGְו',אLָיֵרaְןיִנְנBא
יnֵַנ'תֵרkִָהaְןיִביiַָח'ְו,אָפיֵסcְ'הNָָעאGְו'יֵאָקdָלֲעַוaָdאָרqְַחִמדיִזֵמ
יnֵַנאָנzְןיִרeטtְאָנְתcִיֵדיiְַא,םיaִַרןLBְל'ןיִביiַָח'יֵנָתcְאָהְו,יֵאָקָהיֶלָע
נ"ררַמָאאָליאnַַאיִלdַמיֵתְו)Bניֵאהֶזי"LִַריeLֵריtֵתָצְקdַ,aִיnַbִַהרַמָא(.ןיִביiַָח
'ןיִרeטletְֵאLֶהָקBחְרCֶרcֶרַמֱאֶנהnָָלכ"א'יֵנָתָקd,cְָלאָניֵמָאאָנְמ
,נ"רkְדיֵבָעדaְַעיֶמְליֵעaָיִאcְמ"ש'רַמֱאֶנהnָָל'רַמָאָקcְִמ,'eכ
cְיִאkְבַרLֵLֶיִרְטְציִא,תCcְיִאaְָעיֶמְליֵעaַדcְְעיֶלאָלaַדַע(דkָןא(:

הַמ

aBעְלןיִקְדBNֵיtֶת"אְו.חַס,cְַמLְאָכָהעַמcְעְלאָקְוַדBNֵיtֶחַס
םBקְמaִםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶהאcְGםMeִמהָקיִדaְי"עeריzִִה

kָתֵר,eקֶרֶפְבaַkֹריֵע(ןיִבְרָעְמלeןיִבcַוכף:(zְַלןיִבְרָעְמןַנkֹןֵהaְַהתיֵבtְסָר,
eֵרָפְמLaַbְִמ)זאָרָמMeםcְליֵזָאיֵצָמkִהְיבַרְדeאְו.הָדBי"ִררֵמcְיאַה
cְאָכָהרַמָאָקaִקְמBםkָתֵרcַניְיַה,אָקְוe
חַסtֶתיNִiֲַעaַתֵרkָיnֵַנאkָיִאcְםMeִמ
aְטeניְיַהְו.הָאְמeרַמָאָקְדaְסBהָגיִגֲחף
)cַעְל):הכףBNֵיtֶחַסGדיִמֱעֶהאe
הָמeרzְיֵלְכBאְל,תֵרkָםBקְמaִםֶהיֵרְבִד
;הָתיִמםBקְמaִםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶה
tֵריeL,ןַיְנִעְלtֶרֲהיִטחַסeהeג"עא
cְיִאkָאkָתֵרaַתָליִכֲאBaְטeןַיְנִעְל,הָאְמ
zְרeדיִמֱעֶההָמeְוםֶהיֵרְבִדGא
הָתיִמאlֶָאאkָיֵלcְג"עאeהeרֲהיִט
ןֵהkֹתַאְמeטaְלָבֲא;הָאְמeטdaְָלְכBאָל
cְיֵלkֶָאאlָואָלא,Lְיִליֵרkָסֵנaְתיֵב
ןBגkְ,רָבLcֵָיְו.בeריֵעCֶרBצְלסָרtְַה
יֵרcִLְ,הMִָאאOָיִלְוהָרzBדBמְלִל
יִמaְןַניִרְמָאְדkִ,ַחteִנאleaְGיִפֲא
LֶהBאיִצeהe)ריֵעeןיִבcַזמף.(eא"עְב
)cִַמ).גיףMeםcִַמיִפיִדֲעMְְצִמרָאBחת(:

יאַמת"רְלהLֶָק.ןיִקְדaBיאַמ
תLֶֶרBפְמהָקיִדaְַהאGֲה,יֵעָבָק

aְסBלֳהָאףBתaְאBָתdִמLְָמְצַעהָנd,
cְיֵנָתָק,eמBש"בםיִדeה"בLֶaBןיִקְד
יֵלְכBאְלןיִקְדaBןיֵאְוחַסtֶיBNֵעְל
zְרeַלְו;הָמpָאש"ב,ריִזBםיִרְמaBןיִקְד
eאה"בBןיֵאםיִרְמaBןיִקְד.kֵהדַציeא
לBכָיאeהLֶרָפָעֶהתֶאאיִבֵמ,הBNֶע
םיcַwִָהיֶבָקLֶpְהָרָבBCkְתְלןֵתBנְוBטיִסֲהַל
ןיִתיִנְתַמcְהָקיִדְבcִי"ִררֵמBאְו.'eכ
aְLֶkְהְיבַרְו,רַבָערָבeִחבַרְוהָדiָהאי[

aֵָרָפְלןיִאLLֶieבֲעַלְואֹבָללַכBר.
:רBבֲעַלהָצָרםִאןיִקְדaBיאַמ,ק"הְו
,'eכליֵזָאיִכיֵהה"ד.טכתBרBכaְתBפְסzBןiֵַע[

:]ַחtֵַנְמה"ד:חכתeaBתkְתBפְסzBע"עְו
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ןיִרeטletְֵא:אֵמָטהָיָהLֶיִמ
ןיִתיִנְתַמcְי"ִרְלהֶאְרִנ.תֵרkִָהֵמ

ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBרַבָסָק
תֵמאֵמְטaִןיִתיִנְתַמיִריְיַאאLְzַָהְו
aַMִMִי,cְאְלהָליִכֲאַליֵזֲחאָלBאָתְר.cְיִא
אֵמָטןkֵםִא,ןיִטֲחLBןיֵארַבָסָק
cְףַאןיִתיִנְתַמaִאֵמְטLֶאץֶרBcִאֵמְט
רeטtָיאnַַאכ"א,LֶlBיִעיִבaַMְתֵמ
לBכָי):טסףcַליֵעְל(םיִרָבְדleֵאקֶרֶפaְאָיְנַתָהcְ,לaBְטִללBכָיcְןָויkֵ,תֵרkִָהֵמ
GנָעאֵהְיאeLkֶָאתֵרlָהָטאBְורLֶHהָיָהאaְֶרֶדCחְרBלֵרָע,הָקeאֵמְטLֶץֶר
eLְִמםיִאֵמְטרָאpַיִאָהְו'ל"ת,ןִיL';eַמLְעַמcְיֵלkָןאַמאcְָלֲעגיֵלָפd,
ןיִתיִנְתַמיLְֵקיzִת"אְו.תֵרkִָמרֵטtBא"רcְרַמָאָקcְאָבָרְלpָdיִמCיֵרָפcְִמ
הnַָכcְל"יְו.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא):צףcַ(ליֵעְלרַמָאcְבַרְל
zַpַָאיֵאLְkְןַחcְיִרְבָסkְבַרcְןיֵאLBאָהְו.ןיִטֲחcְיֵרָפCיֵלdִמליֵעְלnַןיִתיִנְת
cְבָזLֶהָאָרLְzִֵאְריiBניְיַה,תeִמMeםcְָלֲעבַרdיֵאָקeמBָליֵקdaְLֶhָלַב:

רַמָאְדהָדeהְיבַרkְרַבָסיֵצָמןָמְחַנבַר.הָצְרeהרַמָאןָמְחַנבַרְו
,הָליִכֲאתַעaִLְסֵנkָיִללBכָיןיֵאLֶלkֹ'הָקBחְרCֶרcֶ')טןnַָקְל

אֹבָללBכָיcְןָויkֵ,יִנBניleCaֵיִהaְלBכָיBניֵאcְיִהְנcִ,הָצְרeהה"פאַו
aְסeםיִסeםיִדָרְפִבaַההָליִכֲארeחְליֵמָדאָלְו,אBאֵמָטְולֵרָעְוהֶל:

,)]וגֵגLBְו(דיִזֵמְלןֵנBאןיaֵהַמת"אְו.eהיְיַדֲהaַיֵנָתָקןֵנBאיnֵַנאָכָה
cְהםִאeניְיַהדיִזֵמאeהםִאְו(,דיִזֵמeאLBניְיַהגֵגeLBל"יְו.)]וגֵג

cִאָנְתzְדַח,דיִזֵמיֵנוְוַגיֵרLִֶהpִַחיaְִחpָאְו,םBןֵנ,Lֶpִַעְתvֵַאלbַיֵרָרְמבd.
eיֵריְיַמaְלתֵמBצֲחרַחַאתֵמBקלָבֲא,תBצֲחםֶדBניֵאתBaְִהkָתֵר,kִמְדBחַכ
aְסBףtִיןיִקְרי(,אָתיִאןֵכְוaְאָיְדֶהaְבְטקֶרֶפeילBם)םיִחָבְזcַקף.(.eליֵעְל
:תBצֲחםֶדBקתֵמaְםֶהיֵרְבִדeדיִמֱעֶהecְהְנַהיֵדֲהaַןֵנBאיnֵַנבLְַחיִמְליֵצָמיֵוָה

ג"ה

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"קתוכלהמו"פ'יימאדנ
:חהכלה

פ"קתוכלהמה"פ'יימבא
:אהכלה

:בהכלהםשגב
:גהכלהםשדג

=
לאננחוניבר

הרותרבדןנחוייבררמאו
ביתכדובןיאהשע'יפא
תיב.'וגוטפשוהידומעיו
יאמשתיבןיושוןנתדסרפה
חספישועלןיקדובשה"בו
המורתילכואלןיקדובןיאו
]חפנמ[)חספמ(ןיקדוב]יאמ[
אוהירהםצעםשןיאםא
ןיקדוברמאהדוהיברורוהט
ינבובוכלהםא)רמולכ(
םצעלכל"יקדרהטוםדא
לגרב]שדינש[הרועשכאוהש
:ונממלודגןכשלכו]רוהט[
.ינהש"מוינהאנשיאמ]ז
הלרע]למזיאו[אמטולרע'יפ
ןכואיהאתיירואדארוסיא
ךרדהלרבעמיאימנהאזה
לולחידיליתא'יברהתושר
אתיירואדארוסיאאיהד'בש
הילואיבמיאימנלמזיאןכו
ארוסיאםיברהתושרךרד
ודימעהאיהאתיירואד
לבאתרכםוקמבםהירבד
אלדסרפהתיבוערוצמוןנוא
אתיירואדארוסיאידילותא
םוקמבםהירבדודימעהאל

:תרכ
השאהךלעןרדה

ךרדבואאמטהיהשימ
היהרמתיא.'וכהקוחר

וקרזווטחשוהקוחרךרדב
הצרוהרמאןמחנברוילע
הילעאנמחרסחדאוהסחימ
בר.הכרבולאובתדיבעיאו
אנמחרהצרוהאלרמואתשש
ברקיידו.אמטכהייחד
ךרדבואאמטהיהשימןמחנ
ןושארההשעאלוהקוחר
יעביאדללכמינשההשעי
יכהיארמאתששבר.דיבע
סנאנואגגשינתקדאפיס
ינשההשעיןושארההשעאלו
ןושארה'ושעלןילוכיולאיכו
סנאנוא]גגש[)ונינש(ירהו
והיידהבינתקדיזמאלאו
ואסנאנואגגשינתקיכהו
תושעללוכיהיהשדיזה'יפא
השעיהשעאלוןושארה
היהשימימנאשיר.ינשה
ןנואואהקוחרךרדבואאמט
אהלישאברקיידו.ינתק
ןיבייחולאינתקדמארבס
ןנואודיזמבדללכמתרכב
דיזמןמחנבריחדו.ינתק
תרכןיבייחאהדאפיסבינתק
רמאנךיאאשירבלבאינתק
ןירוטפאהווהיידהבינתןנוא
דבלבדיזמםלועלאלאינתק
יאמאואפיסבינתקדאוה
םיברןושלולאירהינתק
ןירוטפאשיראנתדםושמ
בררמא:ןיבייחאפיסאנת
אינתדהלאנימאאנמתשש
אמטרמאנרמואאביקע'ר

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ףדןיבוריע:טיףדתוכרב)א
ףדהגיגח:הףדןטקדעומ:ל
תורוכב:חכףדתובותכ:הכ
תוכרב[)ב,.זנףדהדנ.טכףד
,]ןוילגהלעש"ע:טיףד
,]חקרפאתפסות[)ג
,ג"מבקרפתולהא)ד
םש[)ז,:גצ)ו,א"מםש)ה
תופסותןייעו)ח,]:לףד
,]ליזאיכיהה"ד.טכתורוכב
.].חצףד[)י,]:גצףד[)ט

ח"בהתוהגה=
'וכוהיהשימה"די"שר)א(
יעביאודיבעיצמאלד
נ"הותביתול"צכדבעימל

:קחמנארמגבןנירמא

=
םלשהרואהרות

לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)א
הֶיְהִייLkִיִאLיִארֹמאֵל
CֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט
םֶכיֵתֹרֹדְלBאםֶכָלהָקֹחְר
]י,טרבדמב[:ָייַלחַסֶפהָֹשָעְו

=
םינויצותוהגה

א"ס]ב:)ןוילג(ג"לא"ס]א
אתיל"וא"]ג:)ןוילג(ימא
יאא"נ]ד:)ס"קד(י"תכב
'סותה'יג]ה:)ןוילג(יכה
ימארבאייחבר'מגב
בר"םוקמבאלועדהימשמ
'סותהכ"כו"ייבארבהדוהי
ברוה"דב"עטכתורוכבב
ג"לא"ס]ו:)לאומשרבד(
:א"שרהמהכ"כו)ןוילג(

:אתילןדיד'מגב]ז

י"שריטוקיל=
תיב.חספישועלןיקדובש
היהליזאושרפמדכסרפה
סרפהתיבווחספתושעלךלוה
רבקובשרחנשהדשלש
שיםאוהחיפנבוקדובוקיספמ
טמשנווהאורהרועשכםצע
וניאהרועשכםצעוונממ
עגמבאלאלהאבאמטמ
החיפנבקדובךכיפלאשמבו
ןיאו.ולגרבונטיסיאלש
.המורתילכואלןיקדוב
ןויכדוזהקידבלעןיכמוסןיא
ןיתמיהליכאלעובקןמזןיאד
יעיבשוישילשהזיוםימיהעבש
ליאוהחספיבגלבאלובטיו
ודימעהאלןנברדסרפהתיבו
הגיגח[תרכםוקמבםהירבד
הדש.סרפהתיב.]ב"עהכ
ןנברימקואורבקהבשרחנש
המאהאמרבקהתוביבסלכ
הקדקידשהאמוטקפסב
תומצעהתאהשירחמה
אמטמאלד.].זנהדנ[ןתלגלגמו
.]:טיתוכרב[ןנברדמאלא
'יהםאשוינפל.םדאחפנמ
אתיירואדיאדונאריםצעםש
ילוכהיבןנילזלזמןניוהאלאוה
תוכרב[החיפנאךמסימליאה
ךכלה'וכואכילרשבד.]ב"עטי
ובוילגרועגיאלשידכחפנמ
הלחפנמיכו.].זנהדנ[ךלוהו
עגנאלוהימקמהילאיחדמ
הלוכד.].טכתורוכב[היב
איהתומצעםושמאקיפס
אמטמוניארשבאלבתומצעו
םאוילגרינפלחפנמשכולהאב
וילאמהארנלודגםצעםששי
וניאוהחיפנבהארנןטקםצעו
.]:לןיבוריע[וילגרבוטיסמ
םצעשיםאשךכלעךמוסו
אלליהאמדג"עאווהאור
הרועשכםצעןיאדןנישייח
הרדשאכיאדדעלהאבאמטמ
בורואהמלשתלוגלוגוא
תובותכ[ןינמבורואןינב
.שדינשסרפהתיב.]:חכ
ןיבוריע[םדאינבילגרתסירדב
הברהםילגרבהברהשיד.]:ל
םיאשונםילגרהש.]:חכתובותכ[
.].זנהדנ[םוקחשותומצעהתא
תומצעושדינרבכש.רוהט
ןיבוריע[הרועשכמותחפנוובש
ןנירמאואלוקלןנילתד.]ב"על
תוחפלותתכנתומצעהלכ
יאש.]ב"עחכתובותכ[רועישכמ
אהיאלשהרועשכםצעלרשפא
ובןיאסרפהתיבולגרבשדינ
םצעםושמאלאקפסםוש

וינפללטומותמש.ןנוא.]:גכתוכמ[רבדםשוניאו)וטרבדמב(תרכתתרכהןושל.תרכהב.]א"עזנהדנ[תומצעהוסרפנשםשלעסורפורובשרבדןושל.סרפ.]א"עטכתורוכב[רבקובשרחנשהדשונייהסרפהתיבדהרועשכ
ביתכדכםויתונינאאלאאתיירואדמאתילהלילתונינאדארמגבןנירמאדכיזחאתרואלימנןנואו.]א"עאכהגיגח[ותמבאמטנאלש.]ב"עצליעל[רבקנאלשןמזלכןנואוהזיא):קףדםיחבז(םוילובטקרפבםישדקתטיחשב'ירמאדכ

.]ןיטחושה"דא"עאצליעל[תרכםוקמבםהירבדודימעהאלחספיבגוםישדקתטיחשברתומהלילרוסאםויובירקהםויהןה)יארקיו(
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