
.הצםיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ

.יִנMֵַלןLBאִרָהחַסtֶןיaֵהַמא)א'ינתמ
יִנMֵַהְו,'אֵצnִָילַב'e'הֶאָרֵילַב'aְרeסָאןLBאִרָה
לlֵַהןeעָטןLBאִרָה.תִיnBaַaִַעהvַָמeץֵמָח
aַתָליִכֲאB,ַהְוMֵניֵאיִנBעָטeַהןlֵלaַתָליִכֲאB.הֶז
לַעיִלָצןיִלָכֱאֶנְו,ןָתיNִiֲָעaַלlֵַה]אןeעָטהֶזָו
,ר"ת'מג:תMַaַָהתֶאןיִחBדְו,םיִרBרְמeהvַָמ
הָוְצִמB',aְתBאNeֲעַיחַסtֶַהתewַחלָכkְ')א
LֶaְגeפBַהkָתeַדְמבaֵהָוְצִמ.רLֶלַעbeפBִמpַןִי,
לBכָי.'eהeלְכאֹיםיִרBרְמeתvBַמלַע')בל"ת
אGםֶצֶעְו')אל"ת,BפbeלַעאLֶHתBְצִמleיִפֲא
הָוְצִמדָחeיְמםֶצֶעָהתַריִבMְהַמ;'BבeרLְaְִי
LֶaְגeפB,ףַאkֹהָוְצִמלLֶaְגeפB.יִסיִאaֶן
BפeגLֶaְתBְצִמB',aְתBאNeֲעַי')א,רֵמBאהָדeהְי
אLֶHהָוְצִמףַאלBכָי,רַמרַמָא.רaֵַדְמבeתkַָה
בeתkַָהBפeגLֶaְהָוְצִמaְתַרְמָאאָה.Bפbeלַע
תvBַמלַע'תַרְמָאcְאLְzַָה,ק"ה.רaֵַדְמ
eרְמBלְכאֹיםיִרeהe',ֲעַי'אָמְלַאNeאBתB'ואָל
cַהאָקְוeיֵלהֵוָהאָמיֵא,אdkִטָרְפeלָלְכ,
לlekָיִפֲאַו,טָרtְַהלַעףיִסBמלָלkְהNֲָעַנְו
'םֶצֶע'יאַההָדeהְיןaֶיִסיִא.ל"מק,יnֵַניlֵיִמ
LֶiֶLםֶצֶעדָחֶאְל)בdיֵליֵעaָיִמ.dיֵלדיֵבָעיאַמ
aBמBםֶצֶעדָחֶאְוַחLֶןיֵאaBמBַרְו.ַחaָןָנ
יֵעaָיִמ.dיֵליִדְבָעיאַמ'BתBאNeֲעַי'יאַה
,דיִחiַָהלַעחַסtֶַהתֶאןיִטֲחLBןיֵאLֶ)גdיֵל
,ר"ת.ןַניִרcְַהְמיֵרceְהַאְלרLְָפֶאְדהָמְכcִב
םkְLֵלBכָי,'BתBאNeֲעַיחַסtֶַהתewַחלָכkְ')א
LֶאִרָהLBסָאןeרaְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָאֵצ'kָC
Lֵסָאיִנeרaְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָלַע'ל"ת,'אֵצ
תַוְצִמאlֶָאיִלןיֵאְו.'eהeלְכאֹיםיִרBרְמeתvBַמ
eריִאLְַיאG')אל"ת,ןִיpִַמת"לגתַוְצִמ,הNֲֵע
ת"לתַוְצִמאlֶָאיִלןיֵאְו.'רֶקaֹדַעnֶpeִמ
LֶpִיzֲַעַלקNֵת"לתַוְצִמד,הbָמeִמרpַל"ת,ןִי
LָרBפְמטָרtְַההָמ.'BבeרLְaְִיאGםֶצֶעְו')א
לkֹףַא,רeמbָת"לְוהNֲֵעַלקzַיLֶpִת"לְוע"מ
.רeמbָת"לְוהNֲֵעַלקzַיLֶpִת"לְוע"מ
aִיֵלָלְכdcְ'ַמvBתeרְמBַרְמאָקיאַמ'םיִרaֵי,
,dיֵלטיֵעַמְמיאַמdיֵטָרְפL'.aִֵאיִלְצ')ג
dיֵפeגְדהָוְצִמ.אָנֲאBCפיֵא.רBאNְתַתLְaַָה
'רֶקaֹדַעnֶpeִמeריִאLְַיאdcְ'Gיֵלָלְכaִ.ףיִדֲע
'nֶpeִמאיִצBתאG')ד,dיֵלהaֶַרְמאָקיאַמ
)cְיֵליֵמָדd,cְיִמיאַהtְלַסaְנBיִמיאַהְורָתtְלַס
aְיBבאֵצ[(.aִיֵטָרְפdיֵלטֵעַמְמאָקיאַמd,'Gא
Bניֵאיאַהd,cְיֵליֵמָדcְ('אֵצnִָיאG'ְו'הֶאָרֵי
קzַיLֶpִואָלdיֵלהֵוָהcְהֶקBלBניֵאיאַהְו,הNֲֵעַלקzַיLֶpִואָלהֵוָהcְהֶקBל
'BבeרLְaְִיאGםֶצֶע'dcְיֵלָלְכaִ.ףיִדֲעdיֵפeגְדהָוְצִמ.אָנֲאBCפיֵא.)]גהNֲֵעַל

יאַמ

elָdכְדאָמְעַטְלdָלףיֵלָיאָרָמaַbְ.תִיBaַaַלLֶיץֵמָחְוהvַָמ'ינתמ
.'BתBא':ביִתkְיִנLֵחַסֶפB'.aְגְו'חַסtֶַהתewַחלָכkְ''מג)א(:ןיִתיִנְתַמ
יִנMֵַהתֶאהaָיִראG.רaֵַדְמבeתkַָהBפeגLֶaְתBְצִמB:aְפbeעַמLְַמ
,יִלָצתַליִכֲאַוויָתBדBבֲערֶדֵסןBגB,kְפeגLֶaְתBְצִמaְאlֶָאןLBאִרןיִדְל
ןBגB,kְפeגaְןָניֵאLֶתBְצִמְלאGלָבֲא
BפbeלַעLֶתBְצִמ:רBאNְתַתLְaַָה
םיִרָבcְןֵהLֶ,רBרָמeהvַָמןBגkְ.ןִיpִַמ
תBְצִמףַאלBכָי:BלהָבBחןיִאָבeםיִרֵחֲא
LֶHלַעאbeפB.kְגBַהןLְaָתַתNְאBר.
eַקְלnֵיdtָיֵרCאָנְמzֵתַרְמָאָהְו,יֵתי
הַמ:BפeגLֶaְתBְצִמעַמLְַמ'BתBא'
Mְיְמםֶצֶעָהתַריִבeַקְל.תֶדֶחnָףיֵלָין
אLָיֵרaְיִביִתkְיֵטָרְפcִ,לָלְכeטָרְפdaִָל
םיִרBרְמeתvBַמלַע'.לָלkְרַדֲהַו
דַעnֶpeִמeריִאLְַיאG'ןֵכְו'eהeלְכאֹי
aֹםֶצֶעְורֶקGִיאLְaְרeבB',tְיֵטָר;
'kְחלָכewַַהתtֲֶעַיחַסNeאBתB',
kְלָל.eַקְלnֵיdֵרָפְמLָלd:יִסיִאaֶן
'eרLְaְִיאC'GיִרָצBניֵא.רֵמBאהָדeהְי
,ןnַָקְלִדkְרֵחַאדneיִלְלאlֶָא,Cָכְל
cְ'אBתB'ְצִמBתLֶaְגeפBַמLְאָה:עַמ
:'יִסְרBbָפeגLֶaְתBְצִמB'aְתBא'תַרְמָא
'םיִרBרְמeתvBַמ'ביִתְכcִאLְzַָה.ק"ה
אָמְלַא,BפdbeָניֵאLֶהָוְצִמיaֵַרְתיִאְו
טָרdtְיֵלהֵוָהְו:אָקְוcַואָל'BתBא'
eלָלְכ.cִיֵטָרְפkְיִביִתaְיֵרLָאָמיֵאְו:א
יaֵַרְתיִאְו.טָרtְַהלַעףיִסBמלָלkְהNֲָעַנ
kָיִמלlֵיִפֲא,יleַהLְaָתַתNְאBרLֶָניֵאd
,'eרLְaְִיאGםֶצֶעְו'.ל"מק:Bפbeלַע
cְאָלzִרְדBLkְמלָלBַהלַעףיִסtְטָר
,רBאNְתַתLְaַָה'יִפֲאיlֵיִמלkָיֵיaeַרְל
cְםִאkֵןkָיֵנָהלtְיִלהָמְליֵטָר.
Lַרְדיִמְל,eהelְכְלeהְניִבְתkַיִכָהְלאlֶָא
zBְפֶסzַָאאָלָלְכִדאkָדַחְודַחל,eַרְמaֵי
ceתְויֵטָרְפִדאָיְמeכְו,אָלelְהetְיֵטָר
רַמָאָקְדeניְיַהְו.BפbeלַעְדBeפeגְדeוָה
zַpָאcִדםֶצֶעְו'יֵטָרְפ[GִיאLְaְרe'
אG'ןBגB,kְפbeלַעאLֶHתBְצִמטֵעַמְמ
ןnַָקְלe.ןnַָקְלִדkְ'ץֵמָחלַעטַחLְִת
aַaְָרָפְמאָתיְיַרLִַרְמיאַמיaֵיkְלָכְדאָלָל
יאַמ:אָטָרtְטֵעַמְמיאַמe,דַחְודַח
'חַסtֶַהתewַחלָכkְ'ִמ.dיֵלדיֵבָע
אָקְוB'cַתBא'dיֵדיִדְלאָהd,cְיֵלאָקְפָנ
eטֵעַמְמLֶHלַעאbeפB,eִמnֵאָלי
הָוְצִמאָהcְ,םֶצֶעתַריִבLְהaַָרְתִמ
LֶaְגeפBאיִה.eַא,יִלאָהיִמְתnַאָליא
aַָניֵעnֵי'GַיאLְריִאe'דיֵבָעיאַמיִסיִאְל
יֵעaָיִמ:איִהBפeגLֶaְהָוְצִמאָהd,cְיֵל
ןַניLְִרָדיִכָהe'.cְכםֶצֶעדָחֶאdיֵל
aְצדַציֵכBליֵעְל(ןיִלcַהפף.(,kְLֶהeאאBרֵמ
ןיֵאLֶ,יִנLֵחַסֶפe'aְרLְaְִיאGםֶצֶעְו'
.ןָנaַָרְו:'eכםֶצֶע]ה'איֵוֱה,ל"ת
cְא'יִרְמָאBתB'ואָלcַיאַמְל,אָקְו
לַעיִנLֵחַסtֶ.ןיִטֲחLBןיֵאLֶ:בַתkְיִא
'Neֲעַי'בַתkְיִכָהְל,BלהָחְדLֶpִדיִחiַָה
יֵרceְהַאְלרLְָפֶאְדהָמְכcִ,םיaִַרןLBְל
nBִעBתBנְמַהְלBריֵבֲחאֵמָטרַחַא
,יִתיִרֲחַאאָנְמיִזdיֵבְתkַאָליִא,'BתBאNeֲעַי'אLָיֵרaְביִתְכcִבbַלַעףַאB'.cְתBא'ביִתNe'kְֲעַי'ביִתְכִדיֵדיiְַאְו,ץֶרaְLֶדָחֶאאnֵַטְלןBגkְ,ןַניִרcְַהְמ
םִאcְ,יaֵַריִנcְןַניִרְמָאאָליlֵיִמלָכְו;dיֵדיִדאָיְמeדיֵיaeַרְלdיֵלֲעאָלָלkְביִתkְרַדֲהַו.'Bגְו'םיִרBרְמeתvBַמלַע'ל"ת:אeהאָרְקdcִיֵחְרBאאָניֵמָאהָוֲה
kֵןkָיֵנָהלtְיִלהָמְליֵטָר.eטֵעַמְמאָטָרְפcִיֵתוָוְכd,kְֵרָפְמִדLַקְלnָן,cִחלָכ'ְדאָלָלְכewַַהתtֶַהְמ'חַסcְַאןַניִרkelְהetְַרְל,אָטָרaeיֵיaְלָכtְאָטָרceאָיְמ
aeַרְמיאַמיֵלָלkְאָלְזָאְואָזnְַרְמיֵזneַראָתיְיַרָבe.ןnַָקְל'אֵצnִָילַב'e'הֶאָרֵילaַ'ןַניִטֲעַמְמdיֵטָרtְִמדַחֵמd,eיֵדיִדאָיְמceיnֵַנאָטָרtְִמיֵטeעַמְלd,eיֵדיִד
eיֵתוָוְכִדְו,יִטֲעַמְמיאַמיֵטָרְפdַרְמaeeיִלןיֵאְו:יִטֲעַמְמ.LֶiְאֵהkְמלָלBֶאףיִסlַָהלַעאtְטָרLֲֶעלNֵַמ',הvBתeרְמBםיִר',cִיֵתוָוְכd'ֵאיִלְצL'Lֶהeא
ביִתְכe.'רֶקaֹדַעnֶpeִמeריִאLְַיאG'ל"ת:ת"לטֵעַמְיטָרtְַהןֵכְו,לָלkְַההaֶַרLֶiְ.ןִיpִַמת"ל:רBאNְתַתLְaַָה,dיֵתוָוְכcִטֵעַמְמיnֵַנטָרְפe;ע"מ
kְְהַאְלאָלָלceיֵלֲעיֵרdַרְלaeיֵתוָוְכִדיֵיd,ַהואָלpִיzֲַעַלקNֵה,eטֵעַמְלaִיֵטָרְפd'Gְו'הֶאָרֵיא'Gִיאnָאֵצ',cְואָלLֶpִיzֲַעַלקNֵהְניִנהe,kְֵרָפְמִדL
aַnַqְֶאיִלןיֵאְו:אָנָקlָכאe'ת"לbְמeִמהָרpַןִי.Lֶiְַרaֶַה[הkְטֵעַמיִו]לָלtְל"ת,טָר'GִיאLְaְרe',eבַתְכkְְהַאְלאָלָלceיֵלֲעיֵרdַרְלaeיֵתוָוְכִדיֵיdaִאָלָלְכ,
eעַמְלeיֵתוָוְכִדיֵטdaִאָטָרְפ,kְַקְלִדnָן:aִיֵטָרְפdטֵעַמְמאָקיאַמ.cְלָכtְַמאָטָרLְעיִמעַמeיֵתוָוְכִדאָטd.cְַמיִכָהLְאָניִרֲחַאיִדיִמאָלְויאַה,עַמ:
ואָל.'איִצBתאB':'Gגְו'nֶpeִמרָתpBַהְו'ןLBאִריbַaֵביִתְכcִ,אeההNֲֵעַלקzַיpִַהואָלריִתBמcְת"ל:הNֲֵעתַוְצִמkְיnֵַנאָיְוָהcְ.רBאNְתַתLְaַָה
.BאיִצBהםִאיֵאָקרֵזֲחַהְודBמֲעaַ,לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְאlֶָאBלְכָאְלאיִצBתאGעַמLְַמB',eגְו'איִצBתאG,לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ'ביִתְכcִ,אeההNֲֵעַלקzַיpִַה
:BלְכָאְלBeריִזֲחַהְלרezָמאlֶָא,)בכתBמLְ('הָפֵרְטהֶדaַOָרLָָבcְ'eהNֲֶעַתאaְGהֶזיֵרֲהBלְכBאָה))דםLָ(ןיִלBצדַציֵכaְיֵנָתְדאָהאzַpָיאַהְלdיֵלתיֵלְו
'Gהָאְרִנםִאְו.'הֶאָרֵיא,zַLְaִתיeהe;עְלBהםָלeאaַמֲעBַהְודLְaֵתkָמְילBַהתnBדֵע:aִיֵלָלְכdcְ'םֶצֶעGִיאLְaְרeבB'.cִַרְמaֵיGֲעַתאNֶהbָמeר:

יאַמ

ןLBאִרָה,יnֵַניֵנָתָק)חקֶרtֶ(אzְָפֶסaַzB.יִנLְֵלןLBאִרןיaֵהַמ
אָנzְאָכָהְו,תzBיkִ'גaְטָחLְִניִנMֵַהןיֵאְותzBיkִ'גaְטָחLְִנ

.).וצףcַ('ָמaַbְרַמָאְדkִ,יִנdaַMֵיֵתיֵלcְםיִמָי'דרweיaִיnֵַנריcְLַiַ,ריLַiְַו
eַבzBְפֶסzָאcְיֵנָתָקאָלaִיweר,cְָחָקאָלLֵֶאביlָָנָהאCLֶpBןיִגֲהaַtֶחַס

:דיִמaַzָיnֵַנגֵהBנרweיִבcB,eַבְל
eרLְaְִיאGםֶצֶע'הָדeהְיןaֶיִסיִאְו

,dַמיd.zֵיֵלדיֵבָעיאַמ'Bב
'רֶקaֹדַעnֶpeִמeריִאLְַיאG'יִסיִאְל
Cיִרְצאָלdיֵדיִדְלאָהd,cְיֵלדיֵבָעיאַמ
קיtִַמ'BתBא'ֵמcְ,'הֶאָרֵילaַ'יֵטeעַמְל

:BפbeלַעאLֶHהָוְצִמ

תֶאןיִטֲחLBןיֵאdLֶיֵליֵעaָיִמ
הLֶָק.דיִחiַָהלַעחַסtֶַה

תwַֻחלָכkְ'ִמdיֵלקtBיִתcְ,א"Lְaַָרְל
קֶרֶפaְןָלאָקְפָנןLBאִרְו,'חַסtֶַה
ןיִטֲחLBןיֵאcְ).אצףcַליֵעְל(הMִָאָה
תֶאַחaBְזִללַכeתאG'ִמדיִחiַָהלַעBתBא
איִהַהdיֵלתיֵלcְ,ל"יְו.'דָחֶאaְחַסtֶַה
dיֵלאָקְפָנןLBאִרחַסֶפְבe,הLָָרְד

:יִנLֵחַסtִֶמעַרָגאָלcְםMeִמ
aִיֵלָלְכdcְ'ַמvBתeרְמBיאַמ'םיִר

עַמLְַמ.'Lֵאיִלְצ'יaֵַרְמָק
אָלָלkְיֵאָקcְ,'םיִרBרְמeתvBַמ'םMeִמ
ןָויd,kֵַמיֵתְו.'Lֵאיִלְצ'ןַניaֵַרְמ,dיֵלֲע
cִטָרְפeהלָלְכeא,aְGַמ'אvBתeרְמBםיִר'
leיִפֲאיlֵיִמלָכְו'Lֵאיִלְצ'ןַניaֵַרְמ
לkִָמיִטֲעַמְמיֵטָרtְִמe,רBאNְתַתLְaַָה
Lיֵרaְרַמָאְדkִ,אָתlְיִמאָדֲחדַחְודַח
לkָלַע',קיqִַמcְ.).גסףcַק"ב(הeaָרְמ
cְרַבtֶLַע','kָיִר'לaeיֵנָהלָכְו,אָיtְיֵטָר
Lֵיְו.'eכםיִדָבֲעיֵטeעַמְלדַח,יִלהָמְל
'םיִרBרְמeתvBַמ'אaְGיאcַַוcְ,רַמBל
תvBַמ'e,]ואָלָלkְִמ'Lֵאיִלְצ'ןַניִעְדָי
eרְמBֶאאָתֲאאָל'םיִרlָעַמְלאeיֵט
אָנMָיִליאַהטַקְנאָלְו,רBאNְתַתLְaַָה
aִיֵלָלְכdcְ'ַמvBתeרְמBַרְמָקיאַמ'םיִרaֵי
CַרְפיִמְליֵעָבcְםMeִמאlֶָא,'Lֵאיִלְצ'

:אָנֲאBCפיֵאְו
'GתאBַהןִמאיִצaַתִי'.tֵֵריL

aַweסֵרְטְנ,cְַהואָלpִיzֲַעַלקNֵה
אGלֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ'ביִתְכcִ,אeה
תִיַבBaְלְכָאְלאיִצBתאGעַמLְַמ,'איִצBת
דBמֲעaַ;לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְאlֶָא,רֵחַא
,י"ִרְלהLֶָקְו.BאיִצzBםִאיֵאָקרֵזֲחַהְו
,הNֲֵעַלקzַיpִַהואָלdיֵלןַניִבLְָחיִכיֵה
אָלְו,אeההNֲֵעBמָדLֶwְואָלאָהְו
ןַניִרְמָאְדkִ,הNֲֵעַלקzַיpִַהואָלביLֲִח

aְקֶרֶפaַָמְדאָרְתkBת)cַדיף:(:

aִיֵטָרְפdטיֵעַמְמאָק'aַל
עַמLְַמןאkָ.'הֶאָרֵי

kְמBLֶtֵֵריLי"ִרaְלָכLָליֵעְל(הָע
:הNֲֵעַלקzַיִניֵוָה'הֶאָרֵיאcְ'G))ה:טכ

tֶחַס
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םיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ :הצ

dיֵטָרְפaִ.'אָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא')א,הaֶַרְמאָקיאַמ
םcַץֵמָחלַעטַחLְִתאG')ב,יִטֲעַמְמאָקיאַמ
ןLBאִרָה:ףיִדֲעdיֵפeגְדהָוְצִמ.אָנֲאBCפיֵא.'יִחְבִז
ר"א.יlֵיִמיֵנָהאָנְמ:'eכְוBתָליִכֲאaַלlֵַהןeעָט
אָרְקרַמָא,קָדָצBהְיןaֶןBעְמLִ'רםMeִמןָנָחBי
הָלְיַל;'גָחcֶLַקְתִהליֵלkְםֶכָלהֶיְהִיריMִַה')א)ג
ecָLקְמןיֵאLֶהָלְיַל,לlֵַהןeעָטגַחְלecָLקְמַה
לlֵַהןיִנeעְטהֶזָוהֶז:לlֵַהןeעָטןיֵאגַחְל
aֲַעNִiָכןָתיe':יִא.אָמְעַטיאַמaָהָלְיַל,אָמיֵאתיֵע
,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.טֵעַמְמאָקאָלםBי,טֵעַמְמאָק
ןיִלְטBנְוןֶהיֵחְסtִתֶאןיִטֲחLBלֵאָרNְִירLְָפֶא)ב
יִלָצןיִלָכֱאֶנְו:לlֵַהםיִרְמBאןיֵאְוןֶהיֵבְלeלתֶא
יaִַרkְאָלcְ'יִנְתַמ.אָלהָאְמeט,ןיִאתe':Lַaָכְו
הֶחcBןיֵאְותMַaַָהתֶאהֶחcBא,אָיְנַתcְ)ג.הָדeהְי
תֶאהֶחcBףַא,רֵמBאהָדeהְי'ר.הָאְמheַהתֶא
,ויִתיִחcְהָאְמeטיֵנtְִמ,ק"תְדט"מ.הָאְמheַה
הָרzBַה,הָדeהְייaִַרְו.הָאְמeטaְהNֶָעֵיְורBזֲחַי
הNֶָעֵי,הָכָזאG;הָרֳהָטBaְתNBֲעַלויָלָעהָרfְִח
aְטeר"ת.הָאְמ,tֶאִרחַסLBןcBַהתֶאהֶחMַaָת,
tֶחַסLֵיִנcBַהתֶאהֶחMַaָת.tֶאִרחַסLBןcBהֶח
.הָאְמheַהתֶאהֶחcBיִנLֵחַסtֶ,הָאְמheַהתֶא
tֶאִרחַסLBעָטןeהָניִלן,tֶחַסLֵעָטיִנeהָניִלן.
יaִַרְלe.הָדeהְי'רkְ,ןאַמkְ.הָאְמheַהתֶאהֶחcB]א
,רֵמBאהָדeהְי'ר,אָיְנzַ)דאָהְו,הָניִלןeעָטהָדeהְי
רַמֱאLֶpֶ,הָניִלןeעָטןיֵאLֶיִנLֵחַסֶפְלןיִיpִַמ
תLֵLֶ')הביִתְכE',eיֶלָהֹאְלzְָכַלָהְורֶקaַֹבָתיִנָפe')ד
,הָניִלןeעָטהLִMְָללָכֱאpֶַה;'תvBַמלַכאzֹםיִמָי
LְֶללָכֱאֶנןיֵאLִMָעָטןיֵאהeהָניִלן.zְיֵרzַpָיֵא
אLֶaָחַסtֶַהב)ה'ינתמ:הָדeהְייaִַרְדאaָיlִַאְו
aְטeהָאְמ,GלְכאֹיאeִמnֶpeבָזְוןיִבָזBִנתcBת
רֶזֶעיִלֱא'רְו.תֵרkִָמןיִרeטe,tְלְכָאםִאְו;תBדְלBיְו
tBלַעףַארֵטaְִקִמתַאיcָL:ןיִבָז,ר"ת'מג
אLֶaָחַסֶפeaְלְכָאLֶתBדְלBיְותcBִנתBבָזְו
aְטeכָי,הָאְמBהְילeַחiָןיִבי,zַמְלeלדBורַמ('kָל
רaָNָלַכאzֹרLֲֶאLֶפpֶַהְו)ז,רaָNָלַכאֹירBהָט
ויָלָעBתָאְמeטְו'הַלרLֲֶאםיִמָלMְַהחַבfִֶמ
םMeִמויָלָעםיִביiַָחםיִרBהְטִללָכֱאֶנ)ו;'הָתְרְכִנְו
ןיִביiַָחןיִאֵמְטןיֵאןיִרBהְטִללָכֱאֶנBניֵאLְֶו,אֵמָט
לBכָי,רֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר)ז.אֵמָטםMeִמויָלָע
cָקֲחeסְנְכִנְו]בןיִבָזeהָרָזֲעָלaְַהחַסֶפaָאaְטeהָאְמ
ןִמeחLַlְיִו')חרַמBלדeמְלzַ,ןיִביiַָחeהְילBכָי
.'Lֶפָנָלאֵמָטלֹכְובָזלָכְוַעeרָצלkָהֶנֲחnַַה
aִןַמְזLֶhְִמםיִתֵמיֵאֵמLְzַlְןיִבָז,ןיִחeצְמBןיִעָר
ןיֵא,ןיִחLְzַlְִמםיִתֵמיֵאֵמְטןיֵא;ןיִחLְzַlְִמ
eקֲחcָ,ףֵסBיבַריֵעaָ.ןיִחLְzַlְִמןיִעָרBצְמeןיִבָז
אaַָהחַסֶפaְלָכיֵהַלeסְנְכִנְוםיִתֵמיֵאֵמְט
aְטeהַמ,הָאְמe.ִמcְיִאLְzְטיֵרeהָרָזֲעתַאְמ,
יאַמ,אָמְליִדBא;לָכיֵהתַאְמeטיnֵַניֵרLְzְיִא

cְיִאLְzְיִאיֵרLְzְיאַמ,יֵרcְיִאאָלLְzְיִאאָליֵרLְzְאָרְקרַמָא,אָבָררַמָא.יֵר
רַמָא,אָבָררַמָאיִרְמָאְדאkָיִאג.הֶנֲחַמתָצְקִמleיִפֲא,'הֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו')ח
ןַניֵרָקְדאָכיֵהלkָ;'םeחzְLַlְהֶנֲחnַַלץeחִמלֶא')ט,'הֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו')חאָרְק
aֵיd'חִמלֶאeַלץnַהֶנֲחzְLַlְחeןַניֵרָק,'םaֵיd'יִוLַlְחeַהןִמnַהֶנֲח'.
aָיבַריֵעBףֵס,cָקֲחeלְכָאְוםיִתֵמיֵאֵמְטeמיֵאeיֵרtֶַהחַסaָאaְטeהָאְמ,
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טַחLְִתאG':יִנLֵחַסֶפaְביiַָחcְ.'אָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא'יaֵַרְמאָקיאַמ
.תִיnBaַaִַעץֵמָחְוהvַָמןַנְתִדkְ,ץֵמָחלַעBטְחLְָלרezָמcְ.'ץֵמָחלַע
יֵנָהאָניֵמָאהָוֲה,'הֶאָרֵילaַ'ִמeרBאNְתַתLְaַָהֵמdיֵלטֵעיִמרָבְכcִג"עא
Cיִרְטְציִאיִכָהְל,אGהָטיִחLְתַעaִLְלָבֲא,הָטיִחLְתַעaִLְאLֶHיlֵיִמ

הֶיְהִיריMִַה':'טַחLְִתאG'ִמיֵטeעַמְל
:תeלbַָהןִמeלֲאLֶzִbָםaַiB.'םֶכָל
'kְַקְתִהליֵלcֶLגָח'.kְמBLֶַאzֶנםBםיִגֲה
Eְלןיֵאְו,גָחcֶLַקְתִהליֵלaְרֵרLBְל
יֵליlִֵמץeחהָריLִןיִעְטַהְלגַחיֵליֵל
tְתָליִכֲאלַעםיִחָסB:קְמַההָלְיַלecָL
ecָLקְמןיֵאLֶ:ןLBאִרחַסtֶןBגkְ.גַחְל
,יִנLֵחַסtֶתַליִכֲאליֵלןBגkְ.גַחְל
LֶניֵאBהָלְיַל:ט"י.cְחַסֶפLֵטֵעיִמיִנ,
אBGתיNִiֲָעןַמְזאeהLֶםBילָבֲא
ןeעLֶhָןLBאִרחַסֶפkְאeהיֵרֲהַו,טֵעיִמ
דיִמָתaְןָרָמֲאַדB,kְתָטיִחLְתַעaִLְלlֵַה
).זיקףcַ(ןnַָקְלe.).דסףcַליֵעְל(טָחLְִנ
םֶהָלeנzִwְןֶהיֵניLֶaֵםיִאיִבְנ,ןַניִרְמָא
LֶiְהeאBלַעםיִרְמkָלtֶקֶרֶפָוקֶר
ןָויֵכe'.cְכרLְָפֶא:ceLיִחרַבcְלָכְו
cִההָוְצִמרַבְדeעָטאeַהןlֵל:
,אָבְסַנאָרָרbְַא.ןֶהיֵבְלeלתֶאןיִלְטBנ
cְיִכָהאיִהאָתיְיַרָבaְקֶרֶפaָאָרְת
)Lָא(יִלָצ:)ם(.cְַרְתיִאaִֵמיkְיֵלָלd
cְ'ַמvBתeרְמBםיִר':cBַהתֶאהֶחMַaָת.
cְַבMֵיִנkְביִתaֵיd'aְמBדֲעB',ד"מְל
יִנB',aַMֵדֲעBמaְביִרְקִהאG'הןaְַרָק')ח
.הָאְמeטaְהNֶָעֵיְורBזֲחַי:).גצףcַליֵעְל(
aִִמְתiֶָא,הlָמאeִיבָטcָעָט:יֵרְמַגְלהֶחeן
.םִיַלeLָריaִןיִלָיןLBאִרָההָלְיַל.הָניִל
הָמBחַלץeחרeדָליאMַַרCָליֵאְוןkָיִמ
aְתBCַהzְחeניְיַהְו,םe'יֶלָהֹאְלE',לֶהֹאְל
LֶחeחַלץBְו,הָמGתיֵבְלאBַמnָL,cְאָה
יֵיeתיֵאְליֵעaָאָקcְדBעְו,אeהט"י
ןיִלְכBאLֶ.הLִMְָללָכֱאpֶַה:היiִָאְרתַלBע
אָרְקִדאָנMָיִלְו,םיִמָיהLִMָתvBַמויָלָע
לַעדnֵַלְל,אָתֲאהLָָרְדִלאָרְקe.טַקְנ
,הvַָמתַליִכֲאaַתLeְרןֵהLֶחַסtֶַהתBמְי
אָרְתaָקֶרֶפaְ.ןLBאִרָההָלְיlִַמץeח
)cַעָט:).כקףeדָחֶאהָלְיַל.הָניִלןaְתBC
.ןיִבָזnֶpeִמeלְכאֹיאG'ינתמ:ריִעָה
cְַגaֵֶפֶנָלאֵמָט'יL'kְיִא'ביִתL',יִאL
הָביִזיbַaֵלָבֲא,ןיִחְדיִנרaeיִצןיֵאְוהֶחְדִנ
םיִרָבְדleֵאקֶרֶפaְ.ןיִחְדִנרaeיִצףַא
.תֵרkִָמןיִרeטetְלְכָאםִאְו:).זסףcַליֵעְל(
cְאBָדָקלֵכLִםיaְטeהָאְמ,kִףיֵלָיְד
aְאָתיְיַרָבaַbְִמלָבֲא,אָרָמaְִקִמתַאיcָL
רֶזֶעיִלֱאיaִַרְו:אָנָמֲחַרeהְניִרְטtַאָל
tBִמףַא.רֵטkָתֵרcְְקִמתַאיִבcָL,
ןִמeחLַlְיִו''מג:אָרָמaַbְףיֵלָיאָמְעַטְו
,יִכָהְלLיֵרָדאָלק"תְו.'eכ'הֶנֲחnַַה
cְכelְהeכיִרְטְציִאe,kִןַניִרְמָאְדaְֵאle
:םֶהיֵתBנֲחַמְלםָקlְַחְל,)םLָ(םיִרָבְד
,םeLָרezְהאLֶHםBקָמ.לָכיֵהַלeסְנְכִנְו
cְןיֵאLָיֵכְרָצםtִֶאְו)ב(,חַסlekֹםיִנֲה
םMeִמ,CֶרBצְלאlֶָאםLְָלסֵנkָיִלןיִרeסֲא
cִהֶזְו,'תֵעלָכְבאֹבָילַא')טביִתְכLֶpִסַנְכ
aְטeכָיהָאְמBַחְתִילiֵלַעביaְִקִמתַאיcָL
aְטeיִפֲא:הָאְמleלַעףַא.הֶנֲחַמתָצְקִמ
tִיLִֶמןיֵאLְzַlְִמןיִחkָהֵנֲחַמלLְהָניִכ,
Lֶמיֵרֲהezָןיִרaָםיִתֵמיֵאֵמְטהָרָזֲע
aְַהחַסֶפaָאaְטeִמ,הָאְמLְzַlְאָהיִמןיִח
יִרְמָאְדאkָיִא:לָכיֵהַהןִמ,Bתָצְקnִִמ
לַעןיִביiַָחןיֵאcְ,טtָLַאelָקְלאָבָרְו.'eכ
aְִקִמתַאיcָLcְחִמלֶא':לָכיֵהeַלץnַהֶנֲח
zְLַlְחeניְיַה.'םeלָכיֵה,kְיִמְסִדCיֵלd
ןִמeחLַlְיִו':'םָכBתaְןֵכLBיִנֲארLֲֶא'

dיaֵאָניֵרָק,הָרָזֲעָהןִמףַאיֵרְמַגְלםָאיִצBהְלCיִרLֶvָ,'הֶנֲחnַַלץeחִמלֶא'אָניֵרָקְדאָכיֵהלd,kָָלןַניִסְרbָאָכtְיִאcְל"נְו.יaִַרלaִֵקkָC.הָרָזֲע.'הֶנֲחnַַה
:דֵבkַָהתֶרֶתBיְותBיָלkְןBגkְ.חַסtֶיֵרeמיֵא:הֶנֲחַמתָצְקִמ'eחLַlְיִו'dיaֵאָניֵרָקאָל,'ץeחִמלֶא'dיaֵאָניֵרָקאָלְדאָכיֵהלָכְו;לָכיֵה,'הֶנֲחnַַהןִמ'
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tֶחַסLֵעָטןיֵאיִנeהָניִלן.zֵַמיdַרְלLְaָ"ַא,אnַיִרְטְציִאיאC,אָה
:BפbeלַעdָניֵאLֶהָוְצִמ'חַסtֶַהתwַֻחלָכkְ'ִמןַניaֵַרְמאָל

הekָס(הָבָרֲעַובָלeלְבcִ,הLֶָקְו.יִנLֵםBיCֵלֵיְו,'אםBיeLריtֵ.הָניִלןeעָט
cַַמ).זמףLְעַמcְעָטeהָניִלןkָלLִהָעְב.cְרַמָאָק,kְLֵםLֶMִתַעְב

הָכָרְבeריLִןaְָרָקןיִנeעְטגָחֶהיֵמְי
תkְַרaִ,אָל.ןַמְזואָל,הָכָרaְיאַמ.הָניִלְו
יִאcְ,אָרzַaְְסִמיnֵַניִכָה.הlִָפְתeןBזnַָה
עַמLְַמ.אkָיִאיִמ'זלkָןַמְז,ןַמְזד"ס
cְְרָקaָיֵלאָחיִנהָניִלְוןdLֶiִיְהekָל
Lִל"י.הָעְב,cַרַמיֵמְליֵצָמהָוֲה,
eיָמְעַטְלCהָניִלkָיִאיִמ'זלkָא.eמְכB
Lֶnַqִַאקיfְןַמ,cְאָליִאaָיֵרCיBַקאָמnָא
Lֵרָפְניnֵַניִכָה,םיִמָירָאCLְֵרָבְיןַמְז
bַaֵםִא,הָניִליGיןָלאBאִרםLBןיִלָין
Lְםיִמָירָא,eעְלBעָטןיֵאםָלeקַרהָניִלן
םיִחָבְז(תאhַָחםcַקֶרֶפְבe.'אםBי
cַַנ))י:וצףnֵי,cְפְרַט'ררַמָאָקBםִאְו,ן
aִיMֵלaBaִִחְתlַַבְילֶגֶרָהתMֵלaBkָל
,קָחְצִייaִַררַמָא,אָרָמLaַbְֵרָפְמe.לֶגֶרָה
cְאָרְקרַמָא'eַבָתיִנָפaֲֹע,'רֶקNָןָא
ןkelָיִדיִגֲאecַניְיַה.'ארֶקaֹןkelָבeתkַָה
ןָלאGםִאLֶ,'ארֶקBaֹמkְהֶזaָהֶז
.'רֶקaַֹבָתיִנָפe'רַדֲהַוםiBַהןיִלָי,לBמְתֶא
ןkֵםִא,'זלkָהָניִליִאcְ,אeהןkֵכ"עְו
BמְצַעיֵנְפaִלֶגֶריִניִמLְ)כרַמָאָקיאַמ
ויָנָפLֶlְםיִמָירָאLְלkָאGֲה,הָניִליaֵַגְל
ןLBאִרםBייאcַַואlֶָא,הָניִלןיִנeעְטיnֵַנ
eLְעְטיִניִמeְוהָניִלןיִנGיאBןֵכְו.רֵת
.)ל'רBכaְַהלkָ'תLַָרָפaְיֵרְפיִסaְעַמLְַמ
.הָניִלןיִנeעLֶhְדnֵַלְמ,'Eיֶלָהֹאְלzְָכַלָהְו'
tֵריeL,kִָמ.םיִלָגְר'גלpַַרְלןִיaBת
ל"ת,םיִצֵעְוהָנBבְלeןִיַיתBחָנְמeתBפBע
'eַבָתיִנָפaֹרֶק',kָלtִpBתLֶַאzָהtBהֶנ
GֶאאֵהְיאlִָמאaָֹליֵאְורֶקC.הְי'רeהָד
,הָניִלןeעָטןָטָקחַסtֶ[אֵהְילBכָי,רֵמBא
םיִמָכֲחַו.'eכ'חַסtֶָתיNִָעְו'ל"ת
הָנBבְלִכְוםיִצֵעkְםֵהיֵרֲה,םיִרְמBא
Lֶhְעeַמ.הָניִלםיִנLְעַמLֶניֵאBעָטeן
רַחַאLֶדַבְלaִהָלְיַל]BתBאאlֶָאהָניִל
הָניִלBמdkְיֵליaֵַרְמB,eנaְָרָקתַאָבֲה
eתְואeהדָחֶאםBיאָמְלַא,םיִלָגְרִד
]ןָטָק[חַסtֶטֵעַמְמאָכָהcְ,ת"אְו.אָל
תBמיBaִנaְָרָקאיִבnִֵמעַרָגיִמe,הָניlִִמ
ןָויkֵאLֶnְָו.'אםBיהָניִלןeעָטcְלBחַה
cְַתLְלeןיִמcְאִרLBהןeאָלאaָהָניִליֵע
הekָס(ןַנְתcִ,ת"אְו.דָחֶאםBיleיִפֲא
cַַהַה):במףlֵַהְולOִהָחְמLְמBכ"א,הָנ
יֵמְלLַםMeִמ'זלkָהָניִלCֵרָטְצִיכ"ע
Nִהָחְמ,cְאָקְוַדaְLַaָןַניִרְמָאתaְֵאle
תeסְכBaִחNַnְְמ).אעףcַליֵעְל(םיִרָבְד
ןָתBאaְחַמNְִי,ל"יְו.ןLָָיןִיַיְוהiִָקְנ

LֶpִLְטֲחeמְתֶאBאלBaְLַריֵבֲחיֵמְלB:

kָאָניֵרָקְדאָכיֵהלaֵיd'חִמלֶאeץ
ןיֵאcְןָויkֵ,ת"אְו.'eכ'הֶנֲחnַַל

אָתְכְלִהיאַמְל,הָרָזֲעַללָכיֵהןיaֵקleיִח
תָצְקִמעַמLְַמcְ'הֶנֲחnַַהןִמ'ביִתkְיִא
אkָיִאאָהיִמהNֲֵעcַ,ל"יְו.הֶנֲחַמ
aִַמיֵפְטלָכיֵהaָהָרָזֲע,cְיִאאָלLְzְיֵר

:תֵרkָאlֶָאאwֵLָיֶהֵמ
יֵטeעַמְל

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"ק'להמי"פ'יימאזט
:וטהכלה

תאיב'להמד"פ'יימבזי
'להמז"פוביהכלהשדקמ

:ח'להפ"ק
תאיב'להמד"פ'יימגחי

:גי'להשדקמ

=
לאננחוניבר
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הילימדדג"עאוהשעמוב
ךלהאריאליאהדהילטעממ
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הילימדדאצמיאלוהאריאל
יקלאלונממוריאשיאלד
השעלקתינשואלהילהוהד
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אלםצעוהיללכב.השעמ
ולכאתלאהברמובורבשת
היטרפב.הילימדדאנונממ
לעטחשתאלטעממאק
ךופיא'ירמאוהלכבו.ץמח
היפוגדהוצמ'ינשואנא
ללהןועטןושארה:ףידע
היהירישהביתכדותליכאב
רמולכגחשדקתהלילכםכל
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ןיחודינשוןושארחספ
האמוטהתאותבשהתא
'ירמאו.הנילןינועטו
תאהחודינשחספאמלשב
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הדוהי'רכןאמכהנילןועט
רמואהדוהי'ראינתהו
ןועטןיאשינשחספלןינמו
םיאנתירת'ינשו.'וכהניל
אנתדחהדוהייברדאבילאו
דחוהנילןועטהימשמינת
ןועטןיאהימשמינתאנת
אבשחספה'ינתמ:הניל
ןיבזולכאיאלהאמוטב
םאותודלויותודנתובזו
אנמיקוא.'וכוןירוטפולכא
אבהחספינאתדעשוהי'רל
ןיבזונממולכאשהאמוטב
לוכיתודלויותודנתובזו
רוהטלכל"תןיבייחוהי
רשאשפנהורשבלכאי
ןירוהטלןילכאנרשבלכאת
האמוטםושמוילעןיבייח
וקחדףסויבריעב.'וכו
לכיהלוסנכנוםיתמיאמט
והמהאמוטבאבהחספב
הרזעתאמוטירתשאדמ
.'וכלכיהתאמוטימנירתשא
אמקאנשילבאברטישפו
ארתבאנשילבוירתשאאלד
בריעב:ירתשאדעמשמ
םיתמיאמטוקחדףסוי
ןהוחספירומיאבועגנו
והמהאמוטבחספיבלח

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ןמקל[)ב,]:יןיכרע[)א
,.אנףדאמוי)ג,].זיק
ףדליעל)ה,.זמףדהכוס)ד
ףדתורוכב.יףדתותירכ.זס
,]ש"ע:הכתוחנמ[)ו,.גל
,]:הצתוחנמ[:זסףדליעל)ז
.אנאמויתופסותןייעו[)ח
,בזטארקיו)ט,]החודה"ד
,םשהכוס)כ,].זצםשו[)י

.דלק'יסהאר'פ)ל

ח"בהתוהגה=
יברתיאדילצה"די"שר)א(
םש)ב(:רובדהלכקחמנ
חספיכרצ'וכווסנכנוה"ד

:םינהכוליפאו

=
םלשהרואהרות

אָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא)א
eָבLֵֻבְמלMָלaַnָםִיkִםִאי
ויָעָרkְלַעLBאֹרLֵאיִלְצ
]ט,ביתומש[:aBְרִקלַעְו
םcַץֵמָחלַעטַחLְִתאG)ב
חַבֶזרֶקaַֹלןיִלָיאGְויִחְבִז

]הכ,דלתומש[:חַסtַָהגַח
ליֵלkְםֶכָלהֶיְהִיריMִַה)ג
בָבֵלתַחְמִֹשְוגָחcֶLַקְתִה
kַהBֵלCaֶבָלליִלָחBָיְירַהְבא
]טכ,להיעשי[:לֵאָרְֹשִירeצלֶא
םBקzָaַnְָלַכָאְוzְָלMִַבe)ד
EaBיֶהGֱאָיְירַחְבִירLֲֶא
eַבָתיִנָפaְֹכַלָהְורֶקzָ

]ז,זטםירבד[:Eיֶלָהֹאְל
לַכאzֹםיִמָיתLֵLֶ)ה
תֶרֶצֲעיִעיִבMְַהםiBַבeתvBַמ
הֶֹשֲעַתאEGיֶהGֱאָיְיַל

]ח,זטםירבד[:הָכאָלְמ
לָכaְעbִַירLֲֶארָֹשaַָהְו)ו
ףֵרyִָֹיLֵאaָלֵכָאֵיאGאֵמָט
לַכאֹירBהָטלkָרָֹשaַָהְו

aָטי,זארקיו[:רָֹש[
לַכאzֹרLֲֶאLֶפpֶַהְו)ז
aִָמרָֹשfֶַהחַבMְֲאםיִמָלLֶר
הָתְרְכִנְוויָלָעBתָאְמֻטְוָיְיַל

:ָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
]כ,זארקיו[

לֵאָרְֹשִייֵנaְתֶאוַצ)ח
לkָהֶנֲחnַַהןִמeחLַlְיִו
אֵמָטלֹכְובָזלָכְוַעeרָצ

]ב,הרבדמב[:Lֶפָנָל
eחzְLַlֵהָבֵקְנדַערָכfִָמ)ט
םeחzְLַlְהֶנֲחnַַלץeחִמלֶא
םֶהיֵנֲחַמתֶאeאnְַטְיאGְו

:םָכBתaְןֵכLֹיִנֲארLֲֶא
]ג,הרבדמב[

=
םינויצותוהגה

:)ןוילג(רמרמאא"ס]א
]ל"צכןיערוצמוןיבז[]ב

:)ןוילג(

י"שריטוקיל=
.שדוקמה.ללה.רישה
.]ב"עיןיכרע[הכאלמתיישעב
ןיטחושלארשירשפא
םירצמתאיצימ.ןהיחספתא
ללהוילעורמאאלודודדעו
.ינשחספלןינמ.].זיקןמקל[
שדחבותושעלםיאמטלרומאה
הנילןועטוניאשינשה
.רקבבתינפו.םילשוריב
חספ'וגוםימיתששהילךימסו
אלאץמחברוסאוניאינש
ץמחלכואוהוצמלהצמןועטש
חספה.]ב"עזמהכוס[דימ
ואמטנש.האמוטבאבש
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םיבזונממולכאיאלהאמוטב
יאמטהילילכאדג"עאתובזו
ןיא.]א"עגלתורוכב[םיתמ
.ןיחלתשמםיתמיאמט
האמוטבאבהחספןוגכ
.ןיתעמשבליעלדכורתשיאד
ןיערוצמוןיבזןיא
ןושארהןחוליש.ןיחלתשמ
אלהלחתכלוהימותרכב
ילגשפנלאמטאהדורתשיא
אהןיחדנרוביצןיאדאנמחר
והימןיחדנתואמוטראשב
ןמןרטופלאשיקיהינהא

.]ב"עזסליעל[תרכיהה
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